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(Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006, str. 60)

POVZETEK
Diplomsko delo predstavlja proces in ustvarjanje plesne dramatizacije na podlagi zgodbe O
petelinčku, ki se je učil kikirikati. Le-ta je rdeča nit procesa, ki ima zelo ohlapne meje. V
teoretičnem delu sem se osredotočila na sam ples in ga obravnavala še z drugega zornega
kota; ples kot terapevtko sredstvo. Vzgojitelj kot ključni dejavnik in vodja projekta, sicer v
smislu motivatorja in ne narekovalca scen, ima pri projektu določene vloge in naloge. V
empiričnem delu sem pričela s predpripravo na sam projekt, ki olajša delo predvsem
vzgojitelju. Otroke poveže kot skupino med seboj in z vzgojiteljem. Nato sledimo vsakemu
srečanju posebej in opazujemo kako se je projekt gradil. Otroci manipuliralo z rekviziti,
kostumi, sceno in svojim telesom. Ključno je, da so otroci prisotni v vseh fazah. Tako sami
ustvarjajo kostume; postavljajo sceno, za katero smo uporabili kar predmete iz igralnice
(stole, mize, prte ipd.). Projekt se zaključi s predstavo, ki jo otroci zaplešejo svojemu
prijatelju, ki praznuje rojstni dan.
KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, ples, otrok, plesna dramatizacija, ustvarjalni gib

ABSTRACT
Dissertation presents the creative process of dance dramatization which based in a story
About the cock who is learning to crow. The story is the red thread of the process and have
very lax border. In the theoretical part I focused on dance, dance with children and dance as
help with art. Kindergarten teacher is the key of the process. He isn´t preparer of the scenes,
but the motivator, who has same specific roles and tasks. In the empirical part I started with a
preparatory work on the project, which makes my work easier. Children connect as a group
themselves and with me. Then we follow each meeting and watch how the project built.
Children manipulated with props, costumes, scene and their bodies. Most importantly is the
fact that the children are present in all phases. They create their own costumes, set the scene
for which we used the items from the room in kindergarten (chairs, tablecloths, tables, etc.).
The project finished with a performance by dance dramatization to child who has a birthday.

KEYWORDS: early childhood education, dance, children, dance dramatization, creative
movement
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1 UVOD
Plesna dramatizacija je dejavnost, ki marsikateri vzgojiteljici ali vzgojitelju predstavlja velik
izziv. Odrasli prepogosto stremimo k popolnosti in igri odraslih, kot jo poznamo iz
profesionalnih gledaliških predstav. Z otroki je dejavnost povsem drugačna. Njih ne učimo
besedila na pamet, ne učimo jih korakov in scen.
Sama sem se za projekt odločila pri izbirnem predmetu Plesno gledališče. Predmet je bil
zasnovan tako, da je nas študentke popeljal skozi proces, ki ga lahko kasneje izvajamo z
otroki. Sicer so bile določene razlike, kako so bile ure pripravljene za nas in kako bi bile za
otroke, vendar tista osnova metode je bila ista. Še nikoli prej nisem dojemala plesne
dramatizacije kot tako zabavne in ustvarjalne dejavnosti. Pri urah sem se veliko naučila,
predvsem pa so bile to ure, pri katerih sem se sprostila, nasmejala in kar je najpomembnejše
spontano plesno-ustvarjalno razvijala. Po tej metodi bi morali delovati vsi odrasli, ki želijo
delati plesno dramatizacijo z otroki. Najprej se morajo zavedati in prestopiti zastarele ideale.
Z otroki ni profesionalnega gledališča.
Svoje diplomsko delo bom pričela s teoretičnim delom, v katerem se bom osredotočila na
sam ples in na ples kot terapevtsko sredstvo, v empiričnem delu pa bom predstavila, preko
priprav in evalvacij, svoj projekt plesne dramatizacije, ki sem ga izvajala z otroki.
Ples je dejavnost, ki zbližuje in povezuje. Je dejavnost, ki spremeni navadno tekanje in
kričanje v urejeno celoto, ki je primerna tudi za gledalce. In je dejavnost v kateri rasteta tako
otrok kot tudi vzgojitelj.
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TEORETIČNI DEL

2 PLES
»Z gibanjem se izraža vse tisto,
kar se pri glasbi pove s toni in zveni;
kar se pri pisani besedi izrazi z besedo,
se tu posreduje z gibom.«
(Kenk, 1981, str. 3).
Mnogi avtorji menijo, da je ples star toliko kot je star človek. A. Choujoy v Zagorc (1992)
pravi celo, da je ples starejši od človeka. S svojo prispodobo se navezuje na božjo stvaritev
sveta in človeka. Ples je Bog ustvaril v prvih petih dneh stvarjenja, človeka pa šele šesti dan.
Imamo tudi drugačne ideje o stvarjenju sveta. Tako na primer govori indijski mit o bogu
Shivi, ki je svet ustvaril s plesom. Ples torej spremlja človeka že od nekdaj. Je način preko
katerega se izražamo, komuniciramo ipd. (Zagorc, 1992).
V prazgodovini je ples spremljal obrede, s katerimi so častili bogove, praznike in vesele
družinske dogodke. S plesom so tako žalovali za mrtvimi, se veselili ob porokah, zdravili
bolne, se veselili po dobrem lovu, po dobljeni bitki… (Kenk, 1981).
»Ples je fizična, ustvarjalna,
ekspresivna, umetniška,
socialna in zabavna aktivnost.«
(Kovač Valdés, 2011, predgovor).
Ples je gibanje. Je telesnost, ki vsebuje duševnost. Dogaja se v prostoru in času. Gibanje je
ključno za človeka, saj je to njegov medij preko katerega se preživlja in živi. V družbi je prav
gibanje kriterij za selekcijo in kasneje kategorizacijo. Če samo pomislimo na našo športno
vzgojo v osnovni šoli, lahko hitro vidimo, kako velike razlike so bile med nami in našimi
sošolci. Nekateri so bili spretnejši in hitrejši. Taki so bili pogosto med priljubljenimi učenci.
Medtem ko so bili počasnejši in manj spretni mnogokrat tarča posmeha in zbadanja s strani
sošolcev (Kroflič, 1992).
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»Če pomeni vzgoja hkrati vzgojo srca in razuma,
potem je vzgajanje z gibom in plesom področje,
kjer se oboje tesno prepleta in dopolnjuje.«
(Koban Dobnik, 2005, str. 29).
Beseda plesnost pomeni osnovno plesno kvaliteto. Razvijati se prične že pri najmlajših. Je
prva metoda in podlaga za ples. Ko se otrok prične spontano gibati je pomembno, da odrasli
to spodbujamo. Če bo otrok deležen pozitivnih odzivov se bo to poznalo na njegovi
samozavesti. Zavedati se moramo, da otroka ne smemo ocenjevati po merilih odraslih. Plesa
se bo lotil na drugačen način. S pravo usmeritvijo in motivacijo bo uspešen. Če bomo odrasli
neodločni in nejasni, tudi otrok ne bo vedel kaj hočemo od njega in ne bo istega končnega
rezultata. Otrok je spontan, pogumen in se ne boji konfliktov, zato lahko preko igre reši
marsikaj. Za razvoj plesnosti potrebuje le vzpodbudno okolje. Lahko bi rekli, da imamo lažje
delo, saj želja po igri in gibanju izhaja iz njega samega (Kenk, 1981).
Skozi ples in ustvarjalni gib otroci izražajo, ustvarjajo in oblikujejo različne vzgojno-učne
vsebine (Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006, str. 57).
GIBANJE

UMETNIŠKI

KINESTETIČNA INTELIGENCA

USTVARJALNI GIB

PLES

PLESNA VZGOJA

CELOSTNA UČNA METODA (IGRA)

UČENJE IN POUČEVANJE SKOZI UMETNOST
Model ustvarjalnega giba (Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006, str. 57)
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2.1 POMEN IN ZNAČILNOSTI PLESA
Prisoten je z nami že od nekdaj, v vseh naših življenjskih obdobjih. Kovač Valdés (2011)
navaja naslednje pozitivne lastnosti plesa:
 »nudi sprostitev,
 spodbuja ustvarjalnost,
 razvija osebnost, samozavest in pozitivno samopodobo,
 vpliva na socialni, čustveni in umetniški razvoj,
 krepi in razvija telo,
 krepi čut za estetiko,
 kot del splošne kulture vsakega posameznika vzgaja k vrednotenju kulturne
raznovrstnosti.« (Kovač Valdés, 2011, str. 8).
Podobno navajata značilnosti plesne vzgoje tudi Kroflič in Gobec (1989). Pravita, da je za
plesno vzgojo značilno, da:
 poteka preko gibalne igre,
 je spodbuda za razvoj otrokovih ustvarjalnih in osebnostnih lastnosti,
 določa posameznikov status v skupini in spodbuja aktivno sodelovanje v skupini,
 deluje kot terapevtsko sredstvo, saj omogoča sprostitev (Kroflič in Gobec, 1989).
Ustvarjalni gib oziroma ples ima ogromno pozitivnih lastnosti, zato ga priporočajo vsem
otrokom. Na splošno je danes vse večji problem, ker se otroci premalo gibajo. Geršak (2006,
str. 60 in 61 po Kovar, Combus, Campbell, Napper-Owen & Worrel, 2004, str. 223) navaja
naslednje pozitivne učinke ustvarjalnega giba:
 »izboljšuje cirkulacijo krvi,
 zvišuje vsebnost kisika v možganih,
 uravnava otrokovo razpoloženje,
 zvišuje raven notranje motivacije,
 zmanjšuje negativne vplive učenčevega sedenja,
 odvrača od pasivnega učenja,
 pozitivno vpliva na razmišljanje,
 povečuje zainteresiranost,
 vzdržuje ravnovesje med duševnim in telesnim stanjem.«
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Za ples je značilno, da se dogaja v času in prostoru. Časa, plesalci in gledalci, ne dojemamo
kot trenutke ampak kot neprekinjeno celoto. Podobno dojemamo tudi prostor, vse dokler ga
plesalec zavestno ne razbije. S poseganjem v prostor plesalec vzpostavlja stik z njim. Če gib
dojemamo kot izrazno sredstvo, potem govorimo o plesalčevemu telesu, kot materialu, ki ta
gib ustvarja in ga oblikuje. Ta gib je nekaj posebnega in se ne nanaša na vsakdanje gibanje.
Govorimo o ustvarjanju z gibom, kot umetniškem sredstvu, ki nosi estetsko sporočilo (Kos,
1982).
Skozi ples in ustvarjalni gib otroci dobijo različne izkušnje, ki so jim vodilo za nadaljnje
življenje. Tako se seznanijo z netekmovalnostjo, ki je že prava redkost, saj danes od nas
povsod pričakujejo in nas spodbujajo h tekmovalnosti. Plesne izkušnje so pozitivno
naravnane na uspeh. Na tak način otroke pripravljamo in vzgajamo za sodelovanje, reševanje
problemov, strpnost in prijateljske odnose (Borota, Geršak, Korošec in majaron, 2006, str. 61
po Boyd, 2003, str. 1).
S plesnimi dejavnostmi v vrtcu zmanjšujemo hrup in nasilje v skupini. S tem poudarjamo
vzgojo za mir in reševanja konfliktov na družbeno sprejemljiv način (Borota, Geršak,
Korošec in majaron, 2006, str. 86 in 87).

2.1.1 OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ
Celostno učenje
pomeni razumeti nekaj
z umom in telesom.
(Vesna Geršak)
(Borota, Geršak, Korošec in majaron, 2006, str. 62).
Ustvarjalno gibanje vpliva na otrokov celostni razvoj. Otrok preko njega izraža svoje
duševno počutje. Gib je idealen medij za prenos čustev in tudi čustva dobro pripomorejo pri
ustvarjalnejšemu gibu. Otrok na ta način ozavesti svoje počutje, govorimo o samozavedanju.
Ples tako vpliva tudi na zadovoljstvo otroka, na odnos do drugih in tudi na oblikovanje stališč
v interakciji z drugimi. Ker je gibanje splošna potreba, daje ples ugodje in sprošča. Govorimo
tako o biološkem, psihološkem, kot tudi fiziološkem ugodju. Pri fiziološkem gre za dihanje,
krvni obtok in izmenjavo hranilnih snovi. S plesom se okrepimo in razgibamo. Otrok se tako
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razvija na vseh področjih: telesnem, gibalnem, intelektualnem, čustvenem in socialnem
(Borota, Geršak, Korošec in majaron, 2006).

2.1.2 OTROKOVA SAMOPODOBA
Za uspešnejše delovanje tako odraslega kot otroka je nujna pozitivna samopodoba. Vpliva na
delovanje na vseh področjih. Tako hitro opazimo razlike med otroki. Tisti z visoko
samopodobo se bodo pogosto lotili različnih problemov in vztrajal, medtem ko tisti z nizko
ne bodo vztrajni ali se celo ne bodo lotili dejavnosti. Otroci imajo že hitro določeno sliko o
sebi. Zato je tako pomembno, kako nanje vpliva okolje in vzgojitelj v njem. Vzgojitelj ima to
moč, da lahko pri otroku samopodobo zvišuje, pa tudi znižuje. Samozavestnejši otroci so
običajno vodilni v skupini in uspešnejši v svojem delovanju. Otroci z nizko samopodobo so
manj učinkoviti in slabši na področju učenja. Na razvoj samopodobe vplivajo različni
dejavniki, ki se med seboj prepletajo. In to so:
 doživljanje lastnega telesa,
 vpliv obleke,
 povratne informacije od oseb, ki jim veliko pomenijo,
 vzgojno izobraževalni sistem,
 učenčeva samopodoba in njegovi učni dosežki,
 vzgojiteljev vpliv na otrokovo samopodobo,
 vpliv spola (Uvajanje novosti pri šolski športni vzgoji, 2001).

2.2 PLES S PREDMETI, SCENO IN KOSTUMI
Predmeti, scena in kostumi so v prvi vrsti dodatna motivacija za gibanje, hkrati pa z njimi
otrok odkriva nove gibe in lastnosti materiala, s katerim manipulira. Pri izbiri predmetov smo
lahko zelo ustvarjalni in izberemo zelo nenavadne. Rjuhe in časopisi so lahko dostopni
obenem pa zelo zanimivi za otroke. Skrivanje pod rjuho, plapolanje z njo, to sta samo dve
osnovni dejavnosti, ki ju otroci zelo radi izvajajo brez predhodnih navodil vzgojitelja.
Časopis je odličen material. Ne samo da leti, ampak ga lahko tudi mečkamo, trgamo in to vse
v plesnem gibanju, preko igre (Kovač Valdés, 2011).

Za spoznavanje materiala in oblik skozi gibanje lahko otrokom ponudimo naravne materiale
in plodove, kot so: veje, kamni, listje, storži; kostanj, žir, želod; poljske pridelke ipd. Dober
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material je tudi glina, ki jo otrok gnete, oblikuje, ustvarja, odvzema, dodaja in to kasneje
izraža skozi ples. Nasploh zanimivi so predmeti odraslih npr. klobuki, mamini čevlji s peto,
ker se otroci radi igrajo igre vlog. Ne pozabimo na stole, kot scenski pripomoček, vrvi,
plišaste igrače, sveče, škatle v katere se otroci lahko skrijejo, žoge, dežnike (Ogrinec, 1999).

2.3 KORIST PLESNO-GIBALNO-RAJALNIH IGER
Ples naj otroku predstavlja igro, saj bo le na ta način spontan, bo užival in se razvijal. Ples kot
igra otroku veliko prinese na psihomotoričnem, spoznavnem in čustveno-socialnem področju.
Kovač Valdés navaja naslednje koristne kompetence, ki jih bo otrok pridobil z igrami.
 »Na psihomotoričnem področju bo:
 aktiviral in krepil mišičje stopal, nog, rok, ramen in hrbta,
 razvijal koordinacijo nog in izolacije posameznih delov telesa,
 krepil in razvijal telesno moč, fleksibilnost in razteznost,
 razvijal ravnotežje,
 se sprostil,
 se zavedal in orientiral v prostoru,
 zavedal se bo posameznih delov telesa,
 razvijal taktilni občutek s stopali in dlanmi,
 razvijal kinestetični spomin,
 se zavestno odzival na ritem.« (Kovač Valdés, 2011, str 20).
 »Na spoznavnem področju bo:
 razvijal koncentracijo,
 pridobival občutek za organizacijo,
 imenoval posamezne dele telesa,
 razvijal sposobnosti učenja,
 razvijal koncentracijo,
 razvijal sposobnosti opazovanja,
 se spopadel s problemom in ga skušal rešiti,
 oblikoval in uresničeval odločitve,
 razvijal domišljijo,
 se odzval na tišino, zvok in glasbo,
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 razvijal sposobnost učenja,
 prepoznal barve,
 gibalno ustvarjalen.« (Kovač Valdés, 2011, str. 20 in 21).
 »Na čustveno-socialnem področju bo:
 krepil sodelovanje,
 razvijal samozavest,
 se zabaval,
 utrjeval samostojnost,
 se učil potrpežljivosti,
 krepil tesen odnos z odraslim ali drugimi otroki,
 razvijal domišljijo,
 razvijal izražanje ljubezni,
 skozi zabavo premagoval fizične napore.« (Kovač Valdés, 2011, str. 21).
Igre spodbujajo sodelovanje med otroki in prispevajo k prijetnemu vzdušju v skupini.
Otrokom nudijo občutek pripadnosti skupini, zato je čutiti večjo povezanost. Na splošno se
krepijo socialni odnosi. Opazimo več pomoči in solidarnosti med otroki (Borota, Geršak,
Korošec in majaron, 2006).

2.4 PLES OB GLASBI IN PLES V TIŠINI
Danes, v svetu odraslih smo vajeni, da vsako plesno dejavnost spremlja glasba. Zdita se nam
dva nerazdružljiva elementa. Samo pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi naenkrat dobili nalogo
zaplesati v tišini. Najverjetneje bi večina začudena obstala. Vse preveč smo vajeni hrupa in
trušča, ki nas spremlja v vsakdanjem življenju. Za nas bi bilo dobro, da bi se kdaj prepustili
gibanju v tišini in uživali, da malce odplavamo od tega vsakodnevnega hitenja. Za otroka je
najbolje, da mu ponudimo obe možnosti, torej ples ob glasbi in ples v tišini. Skozi glasbo
med plesom otroku približamo različne kulture, zvoke in ritme. Ko je v prostoru glasba, ta
otroku narekuje ples skozi ritem. V tišini pa lahko otrok sledi svojemu lastnemu, notranjemu
ritmu, zato ga takrat glasba ne omejuje. S tem, ko zna prisluhniti sebi, bo občutljivejši tudi za
druge (Kovač Vladés, 2011).
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Pri usmerjeni glasbeni vzgoji, kjer otroci instrumentalno podoživljajo živali, se naj vzgojitelj
sam odloči ali bo določil ritem ali ga bo prepustil otrokom. Doživetje lahko podkrepi še s
tem, da jim čez čas ponudi glasbo za poslušanje na to temo. Otroci lahko uporabljajo glasbo
tudi ob plesnih dramatizacijah in bansih. Ni pa nujno. Ne potrebujejo glasbene spremljave
ves čas. Tako na primer ne rabijo spremljave ob doživljanju narave. Naravo naj si raje sami
ogledajo in ji prisluhnejo. Če v take dejavnosti vrivamo glasbo, izgubimo naš prvoten cilj in
to je spoznavanje narave. Z glasbo otrokom določimo ritem. Ob tem pa otroci prevzemajo že
znana gibanja. S tem ni nič narobe, vendar je dobro, da jim ponudimo kdaj še kaj drugega. S
tem razvijamo otroka, ki bo k problemom pristopal na bolj kreativen način (Schmidt in Kos,
2011).
»Ples je govorica telesa,
je gibanje ob zvoku,
ritmu, govoru,
glasbi in tudi v tišini.«
(Zagorc, 1992, str. 7).

2.5 PLESI ZA ODRASLE NISO PRIMERNI ZA PREDŠOLSKE
OTROKE
Plesi, kot so valček, polka, fokstrot idr. so ustvarili odrasli za odrasle. Otrok ni pomanjšan
odrasel, zato ni primerno, da ga učimo predpisanih korakov v pravilnem vrstnem redu. S tem
mu odvzamemo lastno ustvarjalnost in ga postavimo v točno določen čas in prostor. Ritem pa
narekujemo mi. Predšolski otroci se učijo preko igre v kateri je ključna lastna aktivnost. Igra
je sicer otrokova notranja potreba, zato motivacija zanjo izvira iz njega samega. Za otroke
imamo gibalne in rajalne igre, ki so namenjene posebej njim (Kroflič in Gobec, 1989).

3 PLES PO NAČELU POMOČI Z UMETNOSTJO
»Ustvarjanje je najvišja človekova potreba; je prirojena potreba slehernega posameznika po
umetniškem ustvarjanju in izražanju.« (Kobe Fratnik, 2010, str. 4 po Motte- Haber, 1990, str.
316).
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»Ustvarjanje z gibom je plod ustvarjalnega mišljenja, izrazno sredstvo pa je človekov gib.
Ker je učni proces celota, ki vključuje spoznavni, doživljajski in psihomotorični vidik, je
nujno, da pri načrtovanju pouka aktiviramo otrokove spoznavne, čustvene, socialne in telesne
zmožnosti.« (Koban Dobrnik, 2005, str. 9).

Kenk pravi, da naj pri otroku »izhajamo iz problema samega. Od nekod je treba vzeti samo
pravi optimizem. Ne bomo zavrtemu otroku vsiljevali nekaj vzornega, da se bo tega oprijel.
Obratno. Nekaj, kar je že njegovega. Samo ta pot je potem lahko resnično ustvarjalna in
neizpodbitna.« (Kenk, 1981, str. 27).

3.1 TERAPEVTSKI VIDIK PLESA
Ples je sam po sebi terapevtsko sredstvo, saj omogoča celovit razvoj osebnosti. Preko njega
se lahko izražamo. Pogosto ravno gibanje pripomore, da razbremenimo čustveno napetost, ki
vlada v nas. Pomaga prav tako ljudem, ki niso sposobni verbalno izražati čustev, kot so:
veselje, jeza, žalost, strah itd. (Kroflič, 1992).

3.2 ZNAČILNOSTI IN POMEN PLESA KOT TERAPIJE
Ples na splošno ne postavlja v ospredje verbalne komunikacije, temveč neverbalno. Payne
West (1984, v Kroflič, 1992) navaja pomen plesne terapije preko značilnosti. Pravi, da ples,
kot terapevtsko sredstvo:
 prispeva k samozavedanju,
 razvoja socialne sposobnosti,
 preko giba daje možnost izražanja čustev,
 daje občutek uspeha in zadovoljstva,
 integrira notranje in zunanje dražljaje,
 dopušča fleksibilnost emocionalnih in fizičnih rešitev iz vsakdanjega življenja,
 pripomore k izboljšavam funkcionalnih in dinamičnih elementov nevromuskularnih
spretnosti,
 doprinaša k ustreznemu, smiselnemu interpretiranju in manipuliranju v objektivnem
svetu,
 na pozitiven in sprejemljiv način otrokom privzgaja emocionalne in fizične vzorce.
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Plesna terapija je namenjena različnim otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Telo v gibu
je medij preko katerega se prenašajo informacije. Od otroka do prejemnika in obratno
(Kroflič, 1992).

3.3 TEHNIKE IN METODE DELA
Caf (2004, str. 47, preko Payne, 1998) navaja pet tehnik plesne terapije ter njihove
vzporednice v razvoj. Kategorije ustrezajo razvojnim fazam otroštva.
Delovne metode (tehnike)

Vzporednice v razvoju

Dotik

Prva interakcija starši – otrok

Zrcaljenje

Materina refleksija otrokovega gibanja, obraznega izraza itd.

Pretiravanje

Družabne igre

Improvizacija

Učenje skupinskih iger, oblikovanje svojih pravil

Urejena gibalna zaporedja

Intelektualni proces oblikovanja izjav, trditev

Tabela 1: tehnike plesne terapije in njihove vzporednice v razvoju

3.3.1 DOTIK
Dotik je prvi otrokov stik s svetom. Prične se že v maternem trebuhu. Kasneje se otrok,
predvsem v obdobju, ko še en komunicira verbalno, sporazumeva z materjo in očetom. Ko
govorimo o dotiku, kot terapevtskem sredstvu, ločimo tolažilni in provokativni dotik. Kot
tolažilni dotik običajno razumemo objem, ki daje občutek varnosti, toplino, podporo ipd. S
provokativnim dotikom pa izzivamo interakcije in delamo na blokadah posameznika.
Posebno pozornost moramo nameniti osebam, ki ne prenesejo, da se jih dotikamo. Pri njih
moramo uporabiti druge metode in pristope (Caf, 2004, preko Payne, 1998).
3.3.2 ZRCALJENJE
Zrcaljenje je tehnika posnemanja. Dve osebi stojita obrnjeni druga proti drugi. Prva oseba
kaže gibe, geste, druga pa jo poskuša v vsem posnemati. Gre torej za neverbalno tehniko, ki
udeleženca v igri povezuje in razbija nelagodje med njima. Eno prvih zrcaljen najdemo že pri
dojenčku, ko se pojavi prvi nasmeh. Posnemata se mati in otrok (Caf, 2004, preko Payne
1998).
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3.3.3 PRETIRAVANJE
Ta tehnika temelji na pretiravanju v gibanju. »Klientovo stiskanje prstov lahko s pomočjo
terapevta, in sicer z naraščajočo intenziteto giba, preide v stisnjeno pest in nato v udarec, to
pa vodi klienta k izviru njegove jeze.« (Caf, 2004, str. 48, preko Payne, 1998).

3.3.4 IMPROVIZACIJA
Zanjo je značilno, da je narejena brez premisleka in spontana, z namenom da reši trenuten
problem v dani situaciji (Caf, 2004).

3.3.5 UREJENA GIBALNA ZAPOREDJA
Kot že sama besedna zveza pove gre za urejena gibalna zaporedja. To je kompleksna oblika
improvizacije. Preko emocij, interakcij, spominov itd. oblikuje gibalna zaporedja (Caf, 2004,
preko Payne 1998).

4 PLESNA DRAMATIZACIJA
Plesna dramatizacija je plesno-gibalna zaposlitev, ki izhaja iz zgodbe, njenih junakov in
odnosov med njimi. Plesno-gibalni zaposlitvi se lahko kasneje priključi še govor, kot
nadgradnja in tako dobimo govorjeno dramatizacijo. Vodi jo lahko vzgojitelj ali otrok s
pripovedovanjem zgodbe, v kateri izpostavi pomembne dogodke. V plesno dramatizacijo
lahko vključimo rajalne igre, pesmi ipd. Vse to kaj bomo vključili in na kakšen način je stvar
nas. Kot spodbudo za plesno ustvarjanje lahko uporabimo sceno, kostume, lutke. Plesno
dramatizacijo izvajamo z metodo izmišljanja in improvizacije ter metodo vodenja. Sam ples
lahko kasneje, preko glasbe, razvijemo v otroško opero in musical. Vse poti so nam torej
odprte in odvisne od nas, vodje plesnega projekta (Kroflič in Gobec, 1989).
Pomembno je, da so otroci ves čas na prizorišču, saj v nasprotnem primeru padejo iz vloge in
se v zaodrju začno zabavati po svoje. S tem zakrijemo mejo med glavnimi in stranskimi
vlogami. Vsaka vloga je enakovredna in odvisna od tega koliko otrok sam vloži vanjo. S tem,
ko otroci menjajo vloge pridobivajo nove izkušnje, ideje, posnemajo nekatere gibe prejšnjega
igralca in tako bogatijo plesno dramatizacijo. Vsak otrok lahko na enkrat igra le eno vlogo.
Samo na ta način se lahko popolnoma vživi vanjo (Schmidt, 2010).
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Besedila zgodbe ne beremo, saj s tem otroke omejujemo in jih popolnoma vodimo. S takim
pristopom izgubimo stik z otroki, spontanost in sama igra jim postane nezanimiva. Tega
seveda nočemo. Želimo si, da bi otroci radi plesali. Med plesno dramatizacijo sledimo
otrokom in komentiramo, ko se nam zdi to potrebno. Zavedati se moramo, da bo vsak dan
drugačen in s tem bo tudi plesna dramatizacija drugačna. Otroci so različni, različno
razpoloženi, imajo različne ideje. Končni rezultat je vedno odvisen tudi od tega kateri otrok
igra katero vlogo. Ohranimo čim manj besedila, zato vsi natančnejši opisi odpadejo. Nikakor
ne smemo otrok učiti besedila. Plesna dramatizacija je lahko le gibalna, če pa ima otrok
potrebo po tem da kaj pove, naj to stori. Ne smemo se preveč obremenjevati z dolžino same
plesne predstave. Naša merila, kaj je prekratko ali predolgo, tukaj odpadejo. Osredotočeni
moramo biti na kvaliteto in ne kvantiteto ter prisluhniti otrokom. Vsakič bo namreč dolžina
drugačna. Dokler se otroci zabavajo pri igri je vse v meji normalnega (Schmidt, 2010).
Pogosto se srečujemo s težavami, ko katera od vlog v zgodbi ni zaželena, zato je noče igrati
nobeden od otrok. Takrat preprosto mi prevzamemo to vlogo. Mogoče pa se v katerem od
naslednjih srečanj kateri od otrok le odloči za to vlogo, saj vidi, da ta vendarle ni tako grozna.
V večini primerov ne bomo našli pravljice, ki bi imela toliko vlog, kot je v skupini otrok.
Takrat preprosto podvojimo ali dodamo vloge. Pomembno je da se to odločamo skupaj z
otroki, da sami predlagajo, kaj se jim zdi najboljše (Schmidt, 2010).

4.1 DOBER ZAČETEK IN NAČRTOVANJE
Kot pri vsaki stvari je ključen začetek. Ker tukaj delamo z otroki je to še toliko bolj
pomembno. Načrtovanje se začne v vzgojiteljevi glavi. Izhajamo predvsem iz stališča, da so
otroci radovedni. Zato pripravimo dejavnosti, ki otroke zanimajo. Čeprav si mi doma
nekatere stvari premislimo in skrbno načrtujemo si ne smemo dovoliti, da skušamo to izvesti
za vsako ceno. Biti moramo predvsem prilagodljivi in spontani, kot so tudi otroci, da
ujamemo vse tiste trenutke, ki otroke zares zanimajo. Ne smemo se prehitro ustrašiti, ko
pričnemo z dejavnostmi. Moramo vedeti, da v večini primerov otroci niso vajeni takšnega
načina dela. Zato rezultati ob prvem nastopu ne bodo tako dobri, kot smo si zamislili.
Zavedati se moramo, da z otroki delamo proces in se ne smemo osredotočati le na rezultate
dneva. Ob dejavnostih otroke opozarjamo na podrobnosti in s tem pridobivamo na
občutljivosti za stvari, ki jih prej niti opazili niso. Otroci s tem postanejo dovzetnejši in
občutljivejši za malenkosti, ki pa lahko veliko doprinesejo. V svoj načrt je dobro vključiti
13

zanimive igre, ki se dopolnjujejo s temo, da otroke na začetku »ogrejemo«. S tem mislim tako
gibalno kot tudi psihično. S tem jih spomnimo na obravnavano temo (Schmidt in Kos, 2011).

4.2 VLOGA VZGOJITELJA PRI PLESNI DRAMATIZACIJI
Ključen del plesne dramatizacije so otroci in ob njih vzgojitelj, ki naj bi otroke spodbujal in
jih dajal možnosti in priložnosti za lastno aktivnost in ustvarjanje. Kovač Valdés (2011)
navaja naloge, ki naj bi jih upoštevali vsi, ki z otroki delajo plesne predstave. Pomembno se ji
zdi, da že na začetku ustvarimo določene pogoje, kjer bo otrok lahko izražal svojo
ustvarjalnost. Torej potrebna je dobra motivacija, ki v otrocih ne zatre želje po ustvarjanju z
gibom, ker lahko v nasprotnem primeru to otroka zaznamuje in zato otrok zavrača ples tudi v
kasnejših, zrelejših letih. Zelo pomembna je torej prva izkušnja, ki ne sme pusti negativnega
pečata na otroku. Prav ta negativen pečat pogosto dobijo otroci s siljenjem v določene
dejavnosti. Pomembno je, da otroka motiviramo za plesno igro, med samimi ustvarjanjem pa
otrokom veliko pomenijo tudi nagrade. S tem vsekakor ne mislim podkupovanja, kot so
bomboni, ampak pohvale v pravih trenutkih, ko si jih otroci res zaslužijo za trud (Kovač
Valdés, 2011). Trud je po mojem mnenju najbolj cenjen. Pri delu plesnih dramatizacij ni tako
pomembnem končni rezultat, kot pa sam proces, torej pot, ki otroka vodi. Na tej poti se otroci
srečajo z zelo različnimi nalogami, za katere potrebujejo različne veščine. Raznolikost teh
večin in nalog, pa je odvisna od vzgojitelja. Vzgojitelj je torej ključ do dobre, uspešne plesne
dramatizacije. Toliko kot bo vložil v otroke, toliko bo tudi dobil nazaj.
Vzgojitelj se mora na uro temeljito pripraviti in jo skrbno načrtovati. Izbrati mora primerno
tematiko in elemente izbrane plesne tehnike. Razmisliti in pripraviti mora potrebne rekvizite,
če jih želi vključiti. Misliti je potrebno tudi na ogrevanje, jasna navodila, predvideti vodenje,
kjer je to potrebno. Največji izziv pa je pripraviti uro primerno starostni skupini. Cenjena je
predvsem prilagodljivost vzgojitelja v situacijah, ki jih nismo načrtovali, pa vendar je do njih
prišlo. Takrat se umeša dodatno pravilo, drugačen način izvedbe. Nesmiselno je,da bi s
skupino na silo izvajali vse kar smo si zastavili, čeprav vidimo, da otroci niso zainteresirani
ali tega ne zmorejo. Ne pozabimo, da naj plesna dramatizacija vključuje aktivnost otrok, zato
je zelo dobrodošlo, da pri uri upoštevamo tudi otroke in njihove ideje, želje. Otroci naj torej
soustvarjajo proces (Kovač Valdés, 2011).
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Vzgojitelj mora dobro opazovati skupino otrok, njihovo sodelovanje in vključevanje.
Pomembno je da otroke v nič ne silimo. S tem si naredimo lahko le škodo ter otroke
odvrnemo od plesa. Na prvih srečanjih naj vzgojitelj poskrbi za spoznavanje otrok med seboj
in povezovanje ter poglabljanje njihovih vezi. Otroci, ki so bolj drzni, energični nam lahko
pomagajo privabiti še ostale otroke. Vsak najmanjši napredek je za nas uspeh, ki ga otrokom
pokažemo. Pomembno je upoštevanje otrokove starosti in s tem določenih sposobnosti. Na
ples in ustvarjalnost vpliva tudi razpoloženje skupine. Če otroci niso pri volji jih ne silimo v
dejavnost, ki smo jo načrtovali ampak sledimo otrokom in jim ponudimo kaj drugega ali
skrajšamo dejavnost. Otroci naj bodo pri projektu tako soustvarjalci, kot tudi opazovalci.
Navajamo jih torej tudi na kritično opazovanje in argumentiranje ob videnem (Ogrinec,
1999).

4.3 KAKO NADALJEVATI PO PLESNI DRAMATIZACIJI Z OTROKI
Plesna dramatizacija je dolg projekt, ki otroke povsem zaposli. Skupina je večkrat tedensko
vpeta. Zato je čez čas dobro, da prenehamo s to temo in jo ponovno uvedemo čez dolgo časa,
da otroci ne dobijo odpora. Otroci so radi ves čas v pogonu in so pri neki stvari le dokler jih
ta zanima. Kar je težka naloga za vzgojitelja, ki mora biti v tem procesu tako kreativen, da
otrokom ponuja vedno nove možnosti za ustvarjaje. Dobra rešitev se mi zdi, da postane
plesna dramatizacija nagrada, kot npr. predstava slavljencu za rojstni dan. Tako imajo otroci
razlog in motivacijo za ples.

Lahko pa se kasneje usmerimo bolj v same zgodbe. Tako mi je npr. mentorica, ga. Schmidt ,
pripovedovala, kako je svojim vnukom popestrila pripovedovanje pravljic. Pravljico zna
prebrati vsak. Ne zna pa je vsak doživeto prebrati, kaj šele doživeto pripovedovati. To je
težka naloga tudi za nas odrasle. Z vajo in s pomočjo otrok lahko postanem zelo dobri
pripovedovalci, kar se nam kasneje obrestuje in pozna tudi na otrocih. Ko pripovedujemo
pravljico že stotič, se nam zdi da nam nekaj manjka in tudi otrok ni več tako zainteresiran kot
na začetku. Vse pozna že na pamet in nas med pravljico začne celo popravljati, če kaj
povemo drugače, kot običajno. Zato mi je ga. Schmidt predlagala, da v pripovedovanje
pravljice vključim tudi otroke. Sprva sem bila kar malce skeptična. Le kako to izgleda, da pri
pripovedovanju sodeluje otrok. Ampak ne, otroku je ta način še bolj všeč, ker lahko sodeluje.
Ko pridobi več izkušen pravljica lepo steče. Otrok pove, kdo vse bo sodeloval v pravljici, kaj
so imeli oblečeno, kam so šli itd. Sčasoma je vse bolj kreativen in izviren. V bistvu nastane
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nova pravljica, ki je odvisna od nas odraslih. Otrok le določi neke osnovne elemente
pravljice. Ostalo je prepuščeno nam, naši domišljiji, izvirnosti in iznajdljivosti. Tukaj se ne
uči le otrok ampak osebnostno raste tudi odrasel. Otrok bo cenil naš čas, ki smo ga preživeli z
njim in trud, ki smo ga vložili. S takimi dejavnostmi se samo še bolj povežemo kot družina.
Sploh pa je to ključno v današnjih časih, ko so otroci vse preveč časa prepuščeni drugim
ljudem. Zelo redko se zbere cela družina za mizo, kaj šele pri drugih družabnih dogodkih. Ko
pridejo starši pozno domov utrujeni je najlažje otroka postaviti pred televizijo, s tem ga
zaposlimo. Hitro je čutiti odtujenost. Pripovedovanje pravljic je lahko torej še zabavnejše, če
vanj vključimo tudi otroke. Zato se ne smemo sramovati svoje nespretnosti na začetku. Čez
čas bomo boljši v tem. Ne pozabimo, da se vsi učimo in da le z vajo napredujemo. Naj bo to
za nas igra, ki se ne konča. Zagotovo nam bodo to kasneje omenili tudi otroci, ko bodo že
starejši. To bo prelep spomin na otroštvo, ki ga bodo morda prenašali tudi svojim otrokom.
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EMPIRIČNI DEL

5 NAČRT PROJEKTA
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Pravljica O petelinčku, ki se je učil kikirikati nas skozi humorno zgodbo postavi v predšolsko
obdobje, v katerem ima precej otrok težave z izgovarjavo glasu r. Zato sem si izbrala tudi to
zgodbo, ki jo želim skozi projektno delo pripeljati od spoznavanja zgodbe do končne plesne
dramatizacije, torej predstave z otroki.
Problematično se mi zdi, da želijo nekatere vzgojiteljice narediti predstavo namesto otrok.
Napišejo scenarij, v katerem je točno določeno, kaj naj bi otroci govorili, izdelajo kostume,
sceno. In to samo zato, ker stremijo k idealu popolnosti, ki pa ga otroci sami ne bi dosegli.
Posledično se od otrok pričakuje učenje besedila na pamet, kar sploh ne bi smel biti glavni
cilj pri plesni dramatizaciji. V končni predstavi pa ni nobenega prispevka otrok: ne njihove
domišljije, še manj pa sproščenosti, zabave, igre. Med otroki vlada le strah, da ne bodo
izpolnili pričakovanj odraslih (Kamenov, 2013).
Na takih predstavah, čeprav tega izraza niso vredne, se pogosto v ozadju skrivajo nagrade
otrokom, npr. bomboni, kot posledica strahu odraslih pred neuspešnim nastopom otrok. To je
za otroke pogosto edina motivacija, da nastopajo na predstavah. Obstaja le še ena večja, tj. da
se na odru pokažejo svojim staršem. To je povsem v protislovju z želenim dojemanjem
plesne dramatizacije. Otrokova motivacija naj bi izvirala iz njegove notranje želje, plesno
dramatizacijo pa bi morali dojemati kot igro (Gregorič, 2010, str. 13).
Zato želim izdelati ta projekt in preizkusiti vse mogoče načine in igre, ki bi spontano
pripeljale do uspešne in zabavne plesne dramatizacije, na prvem mestu za igralce in šele nato
za gledalce. Predpostavljam, da je to projekt otrok in ne mene kot odrasle osebe. Moja vloga
bo aktivno koordiniranje, spodbujanje in dajanje novih, drugačnih spodbud, ki bi v otrocih
prebudile domišljijo in nove inovativne gibalno-plesne rešitve (Kovač Valdés, 2010).
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5.2 CILJI
Cilji mojega diplomskega dela so:
 ugotoviti, kako projekt pripeljati od spoznavanja in poznavanja zgodbe skozi
sodelovalne, partipativne oblike dela do plesne dramatizacije, tj. predstave za starše in
otroke drugih skupin;
 ugotoviti, kako otroke navajati

na pozorno opazovanje vsega okoli sebe in

videno/doživeto pretvoriti v svoje gibanje telesa, tj. zavedati se svojega gibajočega se
telesa;
 analizirati vse metodične korake, ki vodijo do uspešne plesne dramatizacije.

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE
5.3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
 Ali bodo otroci motivirani ob zgodbi za proces plesne dramatizacije?
 Ali bodo potrebovali veliko dodatnih gibalnih spodbud v procesu?
 Ali se bo otrokov ustvarjalni gib izboljšal ob uporabi kartic in kako glede na gibanje
lika v plesni dramatizaciji?
 Ali bodo v procesu plesne dramatizacije otroci delovali kot skupina?

5.3.2 RAZISKOVALNA HIPOTEZA
H 1: Otroci se bodo gibalnih nalog sprva lotili površno in večina jih bo naredila zelo hitro,
zato najbrž še ne bo veliko izvirnih rešitev. Skozi proces bodo otroci postali dovzetnejši za
inovativnost, bodo boljši opazovalci, pojavljati pa se bodo začele izvirnejše gibalne rešitve.

5.4 RAZISKOVALNA METODA
5.4.1 VZOREC
Moj vzorec bo skupina šestnajstih predšolskih otrok, starih od tri do pet let v Viških vrtcih, v
enoti Bičevje.

5.4.2 PRIPOMOČKI
 slikanica (Helena Kraljič: O petelinčku, ki se je učil kikirikati),
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 kostumi, ki jih bomo izdelali skupaj z otroki,
 scena, ki jo bomo izdelali skupaj z otroki,
 rekviziti, ki jih bomo izbrali skupaj z otroki.

5.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
Podatke bom zbirala s sprotnim opazovanjem in zapisovanjem, s fotografiranjem, s
snemanjem kratkih videoposnetkov in posnetkom celotne, končne predstave.
Podatki bodo obdelani z metodo analize vsebine.

6 PREDPRIPRAVA NA PROJEKT
Pred uradnim začetkom projekta sem bila že en mesec v skupini, kjer sem izvajala svojo
obvezno prakso, tako da sem otroke dodobra spoznala, tako po imenih, kot značajskih
lastnostih in zanimanjih. Na sam projekt sem jih že malce pripravila z nekaterimi
dejavnostmi, ki so se nanašale tudi na druga kurikularna področja. Poudarjam, da so otroci v
mesecu maju za tri dni odšli na kmetijo, kjer so opazovali kmečke živali, preizkusili orodja in
spoznali stroje, ki jih uporabljajo tam. Tako se je moja zgodba O petelinčku, ki se je učil
kikirikati povsem povezovala in nadgrajevala kasneje še z mojo plesno dramatizacijo. Otroci
so že predhodno pridobili izkušnje, ki so jim kasneje pomagale pri plesnem ustvarjanju. Tako
sem v mesecu prej izvedla že šest dejavnosti, ki so bila uvodna v moj projekt:
 gibalna zgodba: Kuža in muca,
 zgodba O petelinčku, ki se je učil kikirikati,
 domače in divje živali,
 domače in divje živali ter dlakave in pernate živali,
 iskanje žog,
 gibalno-plesno rajanje in hoja po črti.
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6.1 Gibalna zgodba Kuža in muca
Pričela sem z gibalno zgodbo, ki temelji na povezovanju in spoznavanju. Prav zato so bili
otroci v parih z otroki, s katerimi se običajno ne igrajo. Za nekatere je bilo to kar težko in
sprva niso želeli sprejeti pravil igre. Skozi dejavnost so ugotovili, da se da sodelovati tudi z
drugimi otroki in so se prepustili.

Datum: 10. 5. 2013
Področja: družba, gibanje
Tema: gibalna zgodba v dvojicah: kuža in muca
Globalni cilji (družba):
 spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.
Cilji (družba):
 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje
in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč,
vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem
komuniciranju itn.).
Globalni cilji (gibanje):
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
Oblike dela: skupinska, v parih
Metode dela: pripovedovanja, igre, demonstracije
Materiali in pripomočki: /
Viri in literatura:
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 Schmidt, G. (2008). Gibalne igre v dvojicah. Kuža in muca. Pridobljeno 9. 5. 2013, s
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/GIBALNE%20IGRE%20V%20DVOJICAH/g
ibigrevdvojicah.pdf.
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Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Pripovedujem gibalno zgodbo kuža in muca. Poslušajo gibalno zgodbo in jo izvajajo v
Po

potrebi

otroke

usmerjam

in

jih parih oz. skupini.

spodbujam.

Evalvacija:
Najprej smo se z otroki prešteli, da smo videli, koliko nas je v skupini. Prisotnih je bilo 14
otrok. Nato sem jih razdelila na 2 polovici. Prva polovica otrok je dobila vlogo muc, druga pa
psov. Naloga psov je bila piskati eno muco. Tako so bili otroci delno omejeni pri izbiri
svojega para. V skupini je bila deklica, ki ni bila zadovoljna s svojim parom, zato je našo igro
le opazovala. Deček, ki je ostal brez para se je igral igro z vzgojiteljico. Postavila sem
pravilo, da živali ne oponašamo z glasom.
Skozi zgodbo so otroci naredili različne vaje, ki naj bi par še dodatno povezale in spoznale.
Otroci so sodelovali. Nekateri pari so imeli nekaj težav, zato je bila potrebna demonstracija in
sprotno usmerjanje. K uspešni izvedbi igre je zelo pripomogla tudi vzgojiteljica, ki je delala z
enim od otrok. Ta par so videli tudi ostali otroci in ga posnemali.
Otroke je igra zanimala, ker je niso poznali. Zato je bilo ob koncu tudi nekaj komentarjev s
strani otrok, da bi se igro želeli še kdaj igrati.
Če bi se gibalne igre še kdaj lotila, bi vsekakor bolj premislila o parih. Sedaj so bili skoraj
povsem sestavljeni na željo otrok. Samo igro pa bi poskusila še bolj nazorno povezati z
zgodbo.
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6.2 Zgodba O petelinčku, ki se je učil kikirikati
Zgodbo O petelinčku, ki se je učil kikirikati sem jih tokrat prvič prebrala. Vsi otroci so jo z
zanimanjem poslušali in si veliko stvari zapomnili. Bila je zaključek njihovega bivanja na
kmetiji.

Datum: 13. 5. 2013
Področja: jezik
Tema: zgodba O petelinčku, ki se je učil kikirikati
Globalni cilji (jezik):
 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
Cilji (jezik):
 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s knjižno osebo se
identificira ter doživlja književno dogajanje.
Oblike dela: skupna
Metode dela: pripovedovanja, razgovora
Materiali in pripomočki: slikanica
Viri in literatura:
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Štefan, A. in Reichman, J. (2006). Sto ugank. Mladinska knjiga, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Otrokom zastavim uganko o petelinčku ter s Poslušajo in uganejo uganko.
tem nakažem na glavni lik v zgodbi:
»Pazi na kokoši,
Pazi na piščance
In tako prepeva,
Da doni čez klance.«
(Anja Štefan)
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Preberem zgodbo O petelinčku, ki se je učil Poslušajo zgodbo.
kikirikati.

Spodbujam otroke, k obnavljanju zgodbe. Ob Obnavljajo zgodno s svojimi besedami in
tem kažem ilustracije iz slikanice.

gledajo ilustracije.

Otroke vprašam, če poznajo še kakšno Otroci razmišljajo in navajajo besede, ki
besedo, ki vsebuje glas r.

vsebujejo glas r.

Napeljem pogovor na domače živali. Otroke Razmišljajo in poimenujejo samca, samico in
spodbujam, da razmišljajo o tem kako mladiča živali, ki živijo na kmetiji.
poimenujemo samca, samico in mladiča
določene

živali

(npr.

petelin,

kokoš,

piščanec).

Evalvacija:
Uganko sem morala ponoviti dvakrat, ker me prvič otroci niso slišali. Sicer so bili mirni
vendar še ne povsem zbrani. Ko sem uganko prebrala drugič je deklica takoj našla pravo
rešitev. Med branjem je bil moj glas dokaj tih, zato so morali še bolj zbrano prisluhniti.
Zanimala jih je vsebina, zato sem dobila veliko pozornosti. Sami obnovi zgodbe nisem
posvečala preveč časa. Otroci so ob ilustracijah obnovili le glavne dele. V tem času je
koncentracija ponovno začela popuščati. Nato smo se usmerili na besede, ki vsebujejo glas r.
Nekateri so precej razmišljali in navajali besede, ki vsebujejo glas r, medtem, ko so drugi bolj
ugibali na slepo in spraševali, če njihova beseda tudi vsebuje glas r. Opazila sem, da je v
skupini še precej otrok, ki ima težave, pri izgovarjavi glasu r.
Otroci so na splošno dobro sodelovali in bili zbrani pri dejavnosti. Deklica mi je ob koncu
dejavnosti dejala, da lahko še kdaj preberem kakšno pravljico in da ji je bila ta zelo všeč.
Otroci so imeli kar nekaj težav pri naštevanju nekaterih spolov živali. Nikakor si niso mogli
zapomniti, da je žrebičkova mati kobila. Opazila sem tudi velike razlike o razmišljanju med
mlajšimi in starejšimi otroki. V skupini je nekaj otrok, ki močno izstopajo. Imajo veliko več
znanja na splošno o kmetiji in o živalih.
Dejavnost je uporabna za otroke s stališča jezika. Otroci spoznavajo nova literarna dela in ob
tem gradijo svojo jezikovno zmožnost. Tematika pravljice se nanašala še na izgovarjavo
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glasu r. To je težava, s katero se srečuje veliko otrok pri tej starosti. In prav je, da se otroci
seznanijo s tem problemom in ga sprejmejo kot nekaj običajnega. Ob tem pa se seznanijo tudi
z načini in metodami, kako težavo odpraviti. Zgodba je opisala, kar nekaj vaj, ki pripomorejo
k temu, da odpravimo težavo.
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6.3 Domače in divje živali
Bivanje na kmetiji je otrokom pustila pomembne izkušnje in spoznanja, zato sem z naslednjo
dejavnostjo obnovila njihovo znanje o domačih in divjih živalih. Na že pripravljen drevesni
diagram so lepili živali, ki so jih našli in izstrigli iz starih revij.

Datum: 14. 5. 2013
Področja: narava
Tema: domače in divje živali
Globalni cilji (narava):
 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
Cilji (narava):
 Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega
izmed njih.
Oblike dela: skupinska
Metode dela: razgovora
Materiali in pripomočki: stari Cicibani in Zmajčki
Viri in literatura:
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Vodim razgovor z otroki o domačih in divjih Naštejejo vse domače in divje živali, ki jih
živalih. Pri tem si pomagam s »palčkom poznajo.
skakalčkom«, ki radovedno sprašuje.
Otrokom predstavim drevesni diagram. Pred Gledajo in poslušajo, kaj je to drevesni
njimi narišem (na drevesni diagram) znak za diagram.
domače

(kmetijo)

in

divje

(prečrtano

kmetijo) živali.
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Otroke usmerjam, spodbujam z vprašanji.

Iščejo slike domačih in divjih živali v starih
Cicibanih in Zmajčkih. Slike izrezujejo in jih
lepijo na drevesni diagram.

Evalvacija:
Sprva so bili otroci zelo nemirni. Pozornost jim je pritegnila igra Palček skakalček sprašuje.
Tako so bolj sledili, poslušali in odgovarjali na vprašanja. Nekateri otroci se niso mogli
zadržati in so, skakali v odgovore drugih otrok.
Med dejavnostjo striženja divjih in domačih živali so sodelovali vsi otroci. Nekateri so imeli
precej težav s striženjem. Najprej niso znali pravilno prijeti škarij. Naslednji problem pa je bil
obstriči izbrano sliko v reviji. V skupini je tudi deček, ki ni poznal pravilnih besed za živali.
Tako je npr. ježa poimenoval veverica; netopirja je posplošil v ptiča ipd.
Celoten drevesni diagram je bil zelo zapolnjen na obeh krošnjah. Otroci so torej našli veliko
divjih in veliko domačih živali. Pri razvrščanju so imeli nekateri še kar precej težav, medtem
ko so drugi le iskali potrditev s strani odraslih in so zato spraševali, če so razvrstili pravilno.

Glavna dejavnost, tj. lepljenje na drevesni diagram, je bila opravljena razmeroma hitro, ker so
sodelovali vsi otroci. Pomembno je, da je vsak prispeval delček in da so to storili z glavo pri
stvari.
Opazila sem, da otroci potrebujejo še več takšnih nalog. Predvsem to gledam z vidika razvoja
fine motorike. Precej otrok ima še težave pri striženju s škarjami.

26

6.4 Domače in divje živali ter dlakave in pernate živali
Domače in divje živali so vsi že dobro ločevali, nato sem šla še v razliko med dlakavimi in
pernatimi živalmi. Najbolj zanimivo je bilo, ko otroci nikakor niso prišli do glavne razlike
med kokošjo in kravo. Vse so našteli le tega ne da ima kokoš perje. Po dolgem razgovoru in
namigovanju je eden od otrok le ugotovil, na kaj sem želela napeljati otroke.

Datum: 17. 5. 2013
Področja: jezik, narava
Tema: domače in divje živali ter dlakave in pernate živali
Globalni cilji (jezik):
 Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija
itn.)
Cilji (jezik):
 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske
procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura
komunikacije, stili komunikacije vljudnost).
Globalni cilji (narava):
 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
Cilji (narava):
 Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe, kot enega
izmed njih.
Oblike dela: skupna
Metode dela: razgovora, igre, demonstracije
Materiali in pripomočki: drevesni diagram domačih in divjih živali
Viri in literatura:
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
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Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Vodim razgovor z otroki o in ob izdelanem Naštejejo nekaj živali (domače in
drevesnem diagramu.

divje).

Povedo kaj je glavna razlika med tema
dvema množicama.

Otroke napeljem na ločevanje živali po Iščejo in navajajo razlike med kokošjo in
naslednjih lastnosti: ali imajo dlako ali perje. kravo.
Otrokom dam nalogo, da iščejo razlike med
kravo in kokošjo.
Povem kratka navodila za didaktično igro: Sprva ugotovijo, katero žival imajo na
»živali v svoje hiške«. Otrokom razdelim kartončku, nato se sprehajajo. Ob znaku
kartončke

s

sličicami

domačih

živali. »živali v svoje hiške« pa morajo čim hitreje

Posebnost sličic je, da niti 2 npr. pujsa nista priti v svoj dom.
enaka. Otroci morajo najprej ugotoviti,
katero žival držijo v rokah in skrivnost
obdržati zase. Otrokom povem, na katerem
mestu stanuje katera družina (družina pujsov,
krav, ovc ipd.). Otroci se sprehajajo po
prostoru. Ko rečem: »živali v svoje hiške«
morajo živali čim hitreje priti v pravo/svojo
hiško. Sedaj lahko preverijo pri drugih, če so
v pravi hiški.

Evalvacija:
Otroci so jasno opisali drevesni diagram in ob njem pokazali razumevanje tega. Posamezniki
so zelo radi poudarjali, katere sličice so nalepili oni na plakat.
Pri iskanju razlik med kokošjo in kravo sem želela poudariti to, da ima kokoš perje in krava
dlako. Otroci nikakor niso prišli do te lastnosti. Vse druge so se jim zdele bolj pomembne.
Orientirali so se predvsem na število nog, roge ipd. Šele na koncu je deklica našla razliko
(kokoši imajo perje in krave dlako).
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Pri didaktični igri sem se trudila z navodili, da bi bila čim krajša, preprosta in jasna. Igro smo
se igrali trikrat. Na začetku smo otrokom dali le 3 različne domove živali. Zdi se mi, da
vseeno niso čisto vsi otroci razumeli. Starejšim otrokom je bilo takoj jasno, kaj želimo od
njih, medtem, ko so nekateri mlajši sprva le sledili starejšim. Drugič in tretjič so bili na istih
mizah isti domovi, le otroci so imeli druge fotografije v rokah. Ko so se morali otroci tretjič
razporediti po domovih, so nekateri sedli za isto mizo kot 2. Niso pravzaprav pogledali
fotografije in se orientirali po njej kam morajo sesti, ampak so razmišljali samo o tem, kje so
sedeli prej. S tega sklepam, da pravzaprav niso razumeli navodil. Ko sem otroka, ki se je
narobe razvrstil, vprašala, kaj ima pravzaprav na sliki, mi sprva ni znal odgovoriti. Ko sva
skupaj ugotovila, kaj mora storiti je nalogo uspešno opravil.
Skoti takšne igre pravzaprav vidimo, kako in koliko nas otroci sploh razumejo.
Tako didaktično igro lahko priredimo na vsako tematiko. Z večimi poskusi lahko
pričakujemo tudi boljše uspehe.
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6.5 Iskanje žog
Orientacija v prostoru ni tako preprosta dejavnost kot se zdi nam odraslim. Nekateri otroci so
imeli z njo težave. Seveda tudi odrasli ne smemo prehitro obupati in otroku dati dovolj časa,
hkrati pa ostalim otrokom dopovedati, da naj pustijo otroka, da sam poskuša najti rešitev.

Datum: 24. 5. 2013
Področja: matematika
Tema: iskanje žog
Globalni cilji (matematika):
 Razvijanje matematičnih spretnosti.
Cilji (matematika):
 Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj,
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.
Oblike dela: skupna
Metode dela: igre
Materiali in pripomočki: gumaste žoge (rdeča, modra, rumena, pisana), delovni listi na
temo kmetija
Viri in literatura:
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica
Za

koncentracijo

Otroci
otrok

izvedem

igro Čim hitreje žoge sprejemajo in jih dajejo

potovanje žoge. Sprva potuje po krogu le naprej svojemu sosedu (po krogu).
ena. Nato število žog povečam.
Otrokom dam navodilo, da prinesejo stole na So pozorni, poslušajo, upoštevajo navodila in
svoje sličice in sedejo. Otrokom pokažem 4 se igrajo igro.
različne žoge. Izberem naključne otroke.
Vsakemu posebej določim žogo in mesto v
sobi, kamor naj žogo odnese. Npr. »rumeno
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žogo postavi v modri zaboj s plišastimi
igračami«.
Uporabljam besede: na, pod, v, za ipd.
Nato določim otroke, bi dobo odšli po Razmišljajo, povedo, kje se jim zdi, da je
žogice. Povemo samo barvo, otrok pa se določena žogica in jo gredo iskat.
skuša spomniti, kam smo prej dali to žogo in
jo gre iskat.

Evalvacija:
Ko je žoga potovala po krogu so otroci postali zelo tihi in pozorni. Nekateri so imeli težave z
motoriko, ker so bili pod pritiskom in so žogico želeli čim hitreje podati naprej. Opazila sem
tudi, da nekateri otroci niso mogli dolgo časa zbrano slediti žogici in je sploh niso opazili, ko
je prišla do njih. Odzvali so se šele ob prigovarjanju soseda.
Otroci so z lahkoto postavili žoge na določeno mesto. To pomeni da so razumeli predloge v,
na ipd. težje se je bilo spomniti kje se določena žoga skriva. Načeloma so si otroci dobro
zapomnili mesta, kjer so bile žogice. V primeru določenega dečka je šlo za nesporazum v
komunikaciji. Ko sem mu naročila, da mi pove, kje je pisana žoga mi ni znal odgovoriti. Nato
je vstal in odšel po pravo žogo, vendar je dejal da to ni pisana ampak bela žoga. Otrok je
žogo torej dojel drugače, kot ostali. Res je, da ja je bila žogica tudi bele barve. Torej otrok je
vedel, da se na tem mestu skriva ena žoga, vendar je ni znal opisati z besedami.
Zaključim lahko torej, da otroci večinoma znajo uporabljati predloge in jih večinoma
razumejo.
Ko vidimo, da otrokom gredo predlogi jim lahko ponudimo več različnih predmetov.
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6.6 Gibalno-plesno rajanje in hoja po črti
Gibalno-plesno-rajalna igra je zabavala vse otroke. V njej vedno delujemo kot skupina, kar je
nekaterim otrokom bolj všeč, da niso izpostavljeni. Prav tako so bili motivirani za hojo po
črti. Da ni bilo vse skupaj dolgočasno je bilo ob tem en kup rekvizitov s katerimi smo v
bistvu otežili nalogo, ampak je bilo nekaterim otrokom še lažje ker so hodili bolj spontano,
saj so bolj mislili na predmet, kot pa na samo hojo. Tukaj je veliko v doslednosti vzgojitelja,
saj v nasprotnem primeru zaposlitev ne izpolni svojih ciljev.

Datum: 30. 5. 2013
Področja: gibanje
Tema: gibalno-plesno rajanje in hoja po črti
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: igre, demonstracije
Materiali in pripomočki: lepilni trak, za zaščito pri pleskanju
Viri in literatura:
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Spodbujam otroke, da otroci pokažejo in Samostojno kažejo vaje in jih izvajajo.
delajo gimnastične vaje v krogu.
Vodim igro tla gorijo (Udeleženci igre se Se igrajo igro tla gorijo z upoštevanjem
sprehajajo po prostoru. Ko glavni zakliče pravil.
»tla gorijo!« morajo vsi splezati/zlesti nekam
v prostoru, tako da se s podplati ne dotikajo

32

tal (miza, stopnice, stol…). Nato skupaj
pogasimo in se sprehajamo naprej.).
Vodim plesno-rajalno igro Rdeče češnje (vir: Plešejo/rajajo in pojejo ob pesmi Rdeče
Gordana Schmidt: Gibalne in rajalne igre).

češnje.

V dveh skupinah vodimo hojo po črti. Sprva Otroci preizkušajo različne hoje po črti in
hodijo le na različne načine (normalno, po upoštevajo pravila.
prstih, po petah, po notranji strani stopala, po
zunanji

strani

stopala).

Nato

vključim

različne položaje rok. Na koncu pa dam
otrokom še različne predmete, s katerimi
hodijo (z žogo v rokah, z blazino na glavi
ipd.).

Evalvacija:
Večina otrok je zelo želela pokazati svojo gimnastično vajo, zato so ves čas dvigali roke.
Tudi deček, ki ga bom izpostavila. Svojo vajo je pokazal tako, da je legel na tla in počival. Že
skozi celoten mesec opažam, da deček ni preveč navdušen nad gibalnimi dejavnostmi v vrtcu.
Gibalno igro tla gorijo imajo otroci zelo radi, ker je to edinkrat, ko lahko sedijo na mizah v
sobi.
Pri plesno-rajalno-gubalni igri Rdeče češnje so otroci vztrajali zelo dolgo časa. Ves čas so bili
zelo motivirani in so sodelovali. Izštevali smo samo po enega otroka in ni bilo nobenih težav
z dolžino izvedbe. Sprva otroci niso peli. Proti koncu je vse več otrok pomagalo pri petju. Ko
nas je bilo v krogu že zelo malo, so imeli nekateri otroci kar nekaj težav s smerjo vrtenja, saj
smo hodili v nasprotno smer, kot kača okoli nas.
Pri hoji po črti sem lahko opazila vsakega otroka posebej, ker je bila skupina majhna. Opazila
sem, da je imela deklica, ki ima sicer odločbo, res velike težave, pri prestopanju nog po črti.
Spotikala se je. Imela sem občutek, da bo vsak čas padla. Ko je naredila nekaj krogov ji je
hoja postala lažja. Na splošno so otroci takoj razumeli hojo po prstih, medtem, ko jim hoja po
petah nikakor ni šla. Pravilno so jo izvajali šele z mojo demonstracijo. Prej nekako niso
vedeli, kaj želim točno od njih. Težava se je pojavila tudi, ko smo hodili naprej, nato pa smo
zamenjali smer. Dva dečka sta želela hoditi kar vzvratno. Po dodatnih pojasnilih sta pot
nadaljevala po navodilih. Hoja z rekviziti jim ni bila zelo težka, razen, ko so žogo držali nad
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glavo. Takrat so imeli precej težav. Občutek sem dobila, da jim je bilo najlažje hoditi z
razprtimi rokami, kot letalo, saj so s tem imeli še največ ravnotežja.
Hojo po črti, bi lahko naslednjič še nadgradila, tako, da pot ne bi potekala samo v krogu, kot
je bila tokrat, ampak bi bila bolj zavita. Nadgradila bi lahko tudi rekvizite. Verjetno bi otroci
imeli veliko več težav, če bi jim dala stekleno posodo z vodo. Nanjo bi morali še toliko bolj
paziti. Uskladiti bi morali hitrost hoje, natančnost stopanja po črti, položaj rok ipd.
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7 PROJEKT PLESNE DRAMATIZACIJE
7.1

PRVO SREČANJE

Datum: 3. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: jezik, gibanje
Tema: spoznavanje zgodbe O petelinčku, ki se je učil kikirkati
Globalni cilji (jezik):
 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
 spoznavanje simbolov pisnega jezika..
Cilji (jezik):
 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s knjižno osebo se
identificira ter doživlja književno dogajanje.
 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.

Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: pripovedovanja, igre, demonstracije
Materiali in pripomočki: slikanica (Helena Kraljič: O petelinčku, ki se je učil kikirikati),
črke abecede na kartončkih.
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
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Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Preberem zgodbo O petelinčku, ki se je učil Sprva le poslušajo zgodbo. Kasneje se
kikirikati. Nato otrokom pokažem ilustracije vključujejo

v

pogovor

s

svojimi

in postavljam vsebinska vprašanja (Kaj se je ugotovitvami, spoznanji, ugibanji…
zgodilo v zgodbi? Kako se je zgodba
razpletla?). Otroke motiviram, da naštejejo
besede, ki vsebujejo glas r.
Otrokom pokažem kartončke s črkami (vseh Poimenujejo znane črke. Iščejo besede, ki se
25 črk) in jih jasno poimenujem (ob njih začno na isto črko, kot jo trenutno kažem.
dajemo tudi primere: D kot drevo…)
Vsem otrokom razložim pravila igre kipi in
jo

vodim.

Vključim

še

pomočnico Poslušajo in upoštevajo pravila igre in se

vzgojiteljice. (Otroci se z zaprtimi usti igrajo igro »kip«. V svoji postavitvi so čim
sprehajajo po prostoru. Ko rečem: »Tri, štiri, bolj inovativni.
zdaj, kip stoji!« se vsi otroci nagnetejo okrog
pomočnice

vzgojiteljice

in

tvorijo

kip.

Pomembno je, da se vsi stikajo v vsaj eni
točki. Zaželena je čim večja ustvarjalnost
postavitve kipa.)
Otroke naključno razdelim v skupine po 4 oz.
5. Z vsako skupino dela podrobneje ena Se v skupini dogovorijo za črko. Nato se po
odrasla oseba. Otroke spodbujam, da si dogovoru oblikujejo v dogovorjeno črko s
izberejo v skupini kartonček s črko. Nato to telesom. Če je otrok v skupini za izbrano
črko ponazorijo s telesom.

črko preveč, jih ostali le usmerjajo in jim
pomagajo pri postavitvi.

Sprva povabim starejše otroke za mizo h
kartončkom s črkami. Ostalim otrokom Otroci s kartončki, na katerih so velike
ponudim risanje z barvicami motiva iz tiskane črke naše abecede sestavljajo svoje
zgodbe. Skupini prehajata.

ime, priimek.
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Evalvacija:
Otroci so se za dejavnost hitro umirili. Zgodbo so zbrano poslušali. Ko smo obnavljali
vsebino so odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, tudi težja. Sama zgodba se mi ne zdi zelo
lahka, ker ima kar precej dogodkov. Presenetili so me pri iskanju besed, ki so vsebovale glas
r. Večina otrok je navajala pravilne besede in le nekateri so poskušali z ugibanjem. S
pomočjo drugih otrok so ugotovili, da njihova beseda ne vsebuje glasu r. Otroci so bili pri
iskanju besed izvirni in se niso nanašali samo na tematiko zgodbe. Primer besed: krompir,
korenje, motor, kikiriki, krilo, roža, krava… Primer napačnih besed: knjiga, … Vsi otroci so
se vključevali s svojimi idejami, tudi mlajši in tisti, ki so običajno bolj zadržani in ne izražajo
svojih misli.
Ko smo poimenovali črke so bili otroci ponovno zelo zainteresirani. S sodelovanjem so me
presenetili otroci, ki so običajno bolj zadržani. Pričakovala sem, da bodo poznali le črke, ki
jih vsebuje njihovo ime. Otroci so sami poimenovali večino črk. Opazila sem, da niso poznali
črk s strešicami, ostale so poimenovali brez težav. Posebej me je presenetil otrok, ki ima
težave z razumevanjem slovenskih navodil. Ima namreč starše, ki ne govorijo slovensko. Sam
je naštel veliko črk.
Pri igri »kip« so otroci upoštevali pravila. Sprva je bil kip le neko stanje in držanje med
seboj. Skozi ponovitve pa so določeni otroci pokazali svoje ustvarjalne poze.
Nato smo se razdelili v naključne skupine po 4 oz. 5 otrok. Otroci so se hitro dogovorili,
katero črko bodo prikazali s svojim telesom. Gledali so kartonček s črko in se postavili tako,
da so tvorili črko. Če je bil v skupini kateri od otrok odveč je ta pomagal ostalim pri
postavitvi.
Sledila je delitev v 2 skupini. Starejše otroke sem povabila k mizi s črkami. Z otroki smo še
enkrat pogledali katere vse črke imam v kupčku, samo zato, da sem jih lahko razporedila po
mizi. Nato je vsak otrok poiskal črke, ki jih je potreboval za svoje ime in ga sestavil. Vsi so to
naredili zelo hitro. Le ena deklica je imela težave z vrstnim redom. Zato si je ogledala svoje
ime, ki ga ima napisanega ob svoji fotografiji na steni igralnice. Tako je sama prišla do
pravilne rešitve. Otroci, ki so pokazali interes so »napisali« še svoj priimek. To so storili s
preslikavo. V drugi skupini so otroci z barvicami risali motive iz zgodbe. Dejavnost smo
dokaj hitro zaključili in otrokom pustili prosto igro.
V dejavnost s črkami sem šla zato, ker sem opazila izredno velik interes pri večini otrok. Na
presenečenje vseh, tudi vzgojiteljice, otroci že zelo dobro poznajo črke. Zdi se mi tudi dobro,
da zadnje dejavnosti nisem vlekla, ker smo že z drugimi dejavnostmi porabili veliko časa.
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Za v bodoče vem, da otroke zelo hitro motiviram s preprosto zgodbo in gibalno dejavnostjo.
Nekateri otroci v skupini potrebujejo le jasna in kratka navodila, sicer dejavnost opravljajo s
posnemanjem, pri tem pa ni njihovega pravega razumevanja. To sem opazila pri igri »kip«.

Slika 2: Skupina treh otrok si je izbrala

Slika 1: Z otroki tvorimo kip

črko a in jo ponazorila s svojimi telesi

Slika 3: Otroci med iskanjem črk in sestavljanjem svojega imena
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7.2 DRUGO SREČANJE
Datum: 5. 6. 2013
Čas: 9:00 – 9:45
Področja: gibanje
Tema: oponašanje gibanj domačih živali
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Oblike dela: skupinska
Metode dela: igre, posnemanja, opazovanja
Materiali in pripomočki: kartončki s sličicami živali; 3 kartončki s karakteristikami: bolan,
šepajoč, neroden.
Viri in literatura:
 Kovač Valdés, J. (2011). Plesna žgečkalnica: priročnik ustvarjalnega giba in
sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik. JSKD, Ljubljana.
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Ustanova »Poti kulturne dediščine«
Slovenija, Radovljica.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Otroke razdelim v 3 skupine. Vsaka skupina Posameznik iz skupine pride do vzgojiteljice
si izžreba vlogo ene živali. Imam kartončke s in izžreba kartonček z živaljo. Otroci v
sličicami: petelin, pes, mačka, krava, pujs, skupinah

preizkušajo

gibanje

izžrebane

gos, lastovica, žaba, kokoš, raca... Otrokom živali. Nato si gibanje med seboj tudi
pustim čas, da se znotraj skupin pripravijo in pokažejo. Nato pride drug predstavnik iz
preizkusijo izžrebane živali.

vsake skupine in izžreba drugo žival. Otroci
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ponovno preizkusijo gibanje živali in ga
pokažejo ostalim otrokom.
Skupinam povem, da kartonček z zadnjo Otroci v skupinah obdržijo žival in ji dodajo
izžrebano živaljo obdržijo. Predstavnik iz še karakter ter situacijo. Najprej poskušajo
vsake

skupine

pride

in

izžreba

še gibanje v skupinah, nato ga pokažejo še

karakteristiko: bolan, ima zlomljeno nogo, ostalim.
neroden.

Vodim igro petelinji boj.

Se igrajo igro in upoštevajo pravila.

Dva »petelina« si stojita nasproti. Oba
stojita vsak na eni nogi, roke imata
prekrižane na prsih. S poskakovanjem se
zaletavata drug v drugega in poskušata
nasprotnika spraviti iz ravnotežja, tako da bi
stopil na drugo ali obe nogi. Ta je poraženec
petelinjega dvoboja.
Vodimo igro za umirjanje Speča kača.

Se igrajo igro in upoštevajo pravila.

»Glava« kače leži s skrčenimi koleni, zapre
oči in diha s trebuhom. Drugi otrok leže v
enak položaj in položi glavo na trebuh
prvega in prisluhne ritmu dihanja. Tretji
otrok naredi isto in tako naprej. Vsa kača naj
poskuša dihati skupaj. Otroci naj se sprostijo
in umirijo.

Evalvacija:
S prvo igro, pri kateri otroci oponašajo gibanje živali sem upoštevala to, da so bili otroci pred
dvema tednoma na kmetiji, kjer so videli večino živali. Živali so jim bile znane in so že
opazovali njihovo gibanje in oglašanje. Otroci so sodelovali. Nekateri so se precej vživeli v
svojo vlogo. V skupini je bilo opaziti precej posnemanja. Ko je eden od otrok pričel
uporabljati nov način gibanja so ga drugi oponašali. H celotnemu gibanju in oglašanju so
prispevali vsi otroci.
40

V drugem delu, ko smo zamenjali žival so otroci takoj razumeli kaj je njihova naloga in jo
opravili še bolje.
V tretjem delu, ko je žival dobila še enko lastnost so bili otroci zelo izvirni. Zelo so se vživeli
v svoje vloge. Otroci so imeli ogromno idej, kako bi prikazali določeno lastnost. Težave, če
jih lahko sploh tako imenujem, so bile le v skupini, kjer so imeli lastnost neroden. Otroci
preprosto niso želeli biti nerodni. Z vloženo energijo odrasle osebe so prikazali nerodnost le
kot neuspelo letenje rac in kot neuspešen ribolov rac. Otroci so lastnost dojemali kot nekaj
nezaželenega in negativnega. Na koncu je rekel eden od otrok, da on bo vseeno ulovil ribo.
Nikakor ni bil pripravljen, da bi pokazal, da je on neroden.
Pri igri petelinji boj so si otroci hitro našli pare. Omejeni so bili le na eno lastnost in to je
višina, ki pa jim ni delala težav. Zdi se mi, da sprva igre niso čisto vsi razumeli, zato so bila
potreba dodatna navodila. Res je, da so se igro igrali prvič. Je pa bilo videti veliko
nasmejanih obrazov, čeprav je originalno to igra tekmovanja, borbe. Otroci je niso dojemali
na ta način. Igro so dokaj hitro zaključili, ker je motivacija padla.
Na koncu smo se prijeli za roke in naredili krog, samo zato, da smo bili organizirani in da
smo se videli. Vsakega otroka posebej sem postavila v kačo. Tudi to so počeli prvič. Ko so
bili postavljeni vsi otroci so se umirili, zaprli oči. Opazila sem, da je bilo otrokom prijetno.
Po nekaj minutah pa smo kačo razdrli, saj otroci niso zmogli več.
Nastop mi je dal vedeti, da je meni in otrokom veliko lažje, če dam otrokom nekaj v roke. V
tem primeru so bili to kartončki, s sliko in napisom živali. Otroci so hitreje razumeli in tudi
če bi kdo pozabil, kaj delamo, bi samo pogledal kartonček.

Slika 4: Žrebanje kart

Slika 5: Igra vlog (krave)
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Slika 6: Igra vlog (lastovke)

Slika 9: Igra vlog (žival med gibanjem)

Slika 7: igra vlog (muce)

Slika 10: Dejavnost za umiritev (speča
kača)

Slika 8: Igra Petelinji boj
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7.3 TRETJE SREČANJE
Datum: 7. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje, umetnost
Tema: plesna dramatizacija zgodbe
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Globalni cilji (umetnost):
 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
Cilji (umetnost):
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; natisnjene ilustracije iz slikanice
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Z otroki vodim razgovor o dogodkih ob Navajajo dogodke v pravilnem vrstnem redu.
slikanici O petelinčku, ki se je učil kikirikati.

Razdelim otroke v dve skupini. Prvi skupini Pogovorijo se o dogodkih, ki so se zgodili v
dam prvo polovico ilustracij in drugi skupini njihovem delu. Dogovorijo se in si razdelijo
drugo polovico ilustracij. Vsaka skupina bo vloge.
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prikazala polovico zgodbe.
Otrokom ponudim kartončke z glavnimi Otroci
vlogami,

za

ostale

se

preizkusijo

vloge

v

gibanju

v

dogovorimo. povezavi z zgodbo.

Upoštevam želje otrok. Ne nasprotujem, če
se katera vloga podvaja.
Ko je njihova plesna dramatizacija nared, Otroci izvedejo plesno dramatizacijo in
povabim prvo skupino otrok, da nam jo gledajo nastop.
prikaže. Druga skupina otrok jih skrbno
opazuje. Nato vloge še zamenjamo.
Na koncu zberemo otroke na sličicah. Sodelujejo v evalvaciji.
Postavimo jim vprašanja v zvezi s plesno
dramatizacijo (Kaj se vam je zdelo najtežje
pri plesu zgodbe? Kako ste se v skupini
dogovorili za vloge? Ste bili vsi zadovoljni s
svojo vlogo?)

Evalvacija:
Ko sem otrokom pokazala knjigo, je bil njihov prvi odziv precej negativen. Rekli so da smo
to knjigo že brali in da jo poznajo. Ko sem jim povedala, da je tokrat ne bomo brali ampak jo
bodo oni pripovedovali so pričeli sodelovati. Otroci so bili v krogu pozorni in so sledili
pripovedovanju drugih otrok. Nekateri so se želeli vmešavati v odgovore drugih, vendar tega
nismo podpirali.
V skupinah so otroci hitro obnovili dogodke, ki so jih zajemale njihove slikanice. Tudi pri
delitvi vlog nismo imeli težav. Če se je za isto vlogo javilo več otrok smo se hitro dogovorili.
Vsak otrok je bil zadovoljen s svojo vlogo. Gibalna izvedba je bila precej pusta. Otroci so se
v glavnem sprehajali po prostoru. Še to večinoma v smeri k cilju. Izjema je bila le prva
skupina pri kateri sta oče petelin in mali petelinček vsakič šla okrog omar do naslednje živeli.
Nekaj je bilo tudi govorjenega besedila. Predvsem s strani starejših otrok. Ko smo si
predstavili smo si še zaploskali in priklonili. Otroci so bili videti zadovoljni s svojimi
nastopi.
Tudi v končni evalvaciji so potrdili, da jim je bila igra všeč.
Opazila sem, da otroci vsakič pričakujejo še neko igro. Zato bi bilo dobro v vsak nastop
vključiti kakšno zanimivo, socialno, gibalno igro, ki bi otroke spodbudila k sledečemu delu.
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Uporabno se mi je zdelo, da je vsaka skupina izdelala polovico zgodbe. Tako se zgodba ni
ponavljala. Čeprav bi bilo mogoče zanimivo, da bi obe skupini izdelali tudi isti prizor. Sicer
bi s tem ustvarila tekmovalno okolje in primerjanje. Iz tega bi se otroci naučili in opazili kaj
novega. Po drugi strani pa se bojim, da bi nato druga skupina enostavno oponašala prvo. Kar
v bistvu tudi ni zelo slabo.

Slika 11: Plesna dramatizacija zgodbe

Slika 12: Plesna dramatizacija zgodbe

45

7.4 ČETRTO SREČANJE
Datum: 10. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje
Tema: plesna dramatizacija zgodbe
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; natisnjene ilustracije iz slikanice
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Ustanova »Poti kulturne dediščine«
Slovenija, Radovljica.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Otroke povabim v krog, kjer jim razložim Se igrajo igro in upoštevajo pravila.
pravila igre in jo sprva vodim (sadna solata).
Sadna solata:
Stole postavimo v krog. Izberemo igralca, ki
bo brez stola. Ta stoji v sredini kroga in je
vodja igre. Ostali otroci se posedejo po
stolih. Vodja pove, kaj ponazarja vsak otrok.
Na primer: jabolko, hruška,… Vsako sadje
mora biti vsaj dvakrat prisotno. Vodja igre
imenuje enega izmed sedežev in otroci, ki
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predstavljajo ta sadež, se morajo med seboj
presesti. Vodja se mora medtem hitro usesti
na izpraznjen stol. Tisti otrok – sadež, ki
ostane brez stola, postane novi vodja. Če
vodja reče: »sadna solata!« morajo vsi
otroci zamenjati prostor.

Razdelim otroke na 2 polovici. Vsaki V skupini izdelajo plesno dramatizacijo.
polovici dam polovico ilustracij iz knjige. Uporabljajo »sceno« in rekvizite (slamice,
Prvi skupini dam prvo polovico in drugi žoge ipd.).
drugo.

Izdelano dramatizacijo predstavijo drugi

Skupino usmerjam, spodbujam ipd.

skupini otrok.
Povedo svoje mnenje in iščejo besede, ki

Vodim evalvacijo po igri. Otroke spodbujam, vsebujejo glas r. preverjajo tudi, če so rešitve
da najdejo še besede, ki vsebujejo glas r.

ostalih otrok pravilne.

Evalvacija:
Otroci so si hitro našli stole in sedli na svoje sličice. Ko sem jim povedala, da sem zanje
pripravila zanimivo igro (sadna solata), mi je eden od otrok rekel hvala. Otroci so hitro
razumeli pravila igre. Ker igre niso poznali sem uporabila le dve vrsti sadja: hruške in
jabolka. Med igro je bilo opaziti, da nekateri otroci niso dobro prenesli »poraza«. Če so ostali
brez stola so bili užaljeni. Med igro sem opazila tudi, da je imel določen deček težave, ko je
bili na mestu vodje. Ker so imeli prej dodeljeno vlogo hruške in so sedaj dejali da se
zamenjajo jabolka so obstali na sredini in se niti niso »borili« za prazen stol. Zato je bilo
potrebnih še nekaj sprotnih navodil in spodbud. Na splošno so bili otroci na koncu
zadovoljni. Tisti, ki niso bili nikoli na mestu vodje pa so bili še posebej ponosni.
V drugem delu smo se razdelili v skupine in znotraj njih izdelali plesno dramatizacijo. V prvi
skupini je vse potekalo zelo spontano. Takoj smo se dogovorili za vloge in kaj bo kdo počel.
Vloga račke in žabice se je podvojila. V skupini je bila tudi deklica, ki je imela zelo veliko
željo po vlogi kokoške. Dobila jo je. Je pa v trenutku, ko naj bi se izpostavila in svojo vlogo
predstavila z gibanjem in glasom povsem otrpnila. Ni zmogla.
V drugi skupini se je na začetku pojavil problem, ker nikakor niso mogli razdeliti vlog. Vsak
otrok je vztrajal pri svojem. Zato smo vloge na koncu kar določili.
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Dramatizacija zgodbe je bila s strani določenih otrok zelo izvirna. Medtem ko so drugi otroci
naredili le tisto, kar je bilo v zgodbi nujno zapisano. Opazila sem tudi, da otroci, ko so bili v
vlogi gledalcev niso bili tako pozorni.
Je pa ena od deklic bila na koncu razočarana, ker si je želela dramatizacijo uprizoriti še
enkrat. Pomirili sem jo s tem, ko sem povedala, da se v sredo ponovno vrnem in se bomo
igrali naprej.
Na koncu smo v krogu še našteli besede, ki vsebujejo glas r. Večina otrok s tem ni imela
težav. Težko je bilo po tem, ko so bili povedane že vse znane besede. Takrat se je s strani
nekaterih otrok pokazalo ugibanje in poizkušanje. Dosegla sem, da je vsak otrok našel eno
besedo. Bili so ponosni in zelo radi pokažejo, da oni to vedo. Tudi če njihova beseda nima
glasu r jim to povedi drugi otroci in ti to sprejmejo. Sta pa v skupini tudi deklica in deček, ki
vsakič najdeta katero novo besedo z glasom r in to res razumeta in slišita. Tudi njun govor je
čist in razločen, kar še dodatno pripomore k temu. V skupini je namreč deček navedel besedo
telefon, vendar jo je izgovoril z glasom r: »terefon«, zato je mislil, da ima beseda glas r.
Opazila sem, da otroci niso zelo pozorni, ko so v vlogi gledalcev, zato bi bilo dobro, da to
vlogo gledalca še bolj nadgradim. Gledalci bi si lahko postavili prostor. Imeli bi sedeže,
vstopnice ipd. s tem bi njihovo vlogo naredila bolj pomembno. Zdi se mi pa zelo pomembno,
da se otroci med seboj tudi opazujejo.

Slika 13: Mali petelinček piha mehurčke v ribniku
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7.5 PETO SREČANJE
Datum: 12. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje
Tema: plesna dramatizacija zgodbe
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; natisnjene ilustracije iz slikanice, odeje, žogice, slamica,
skodelica
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Ustanova »Poti kulturne dediščine«
Slovenija, Radovljica.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Razložim pravila igre Iščemo rokavičko in jo Upoštevajo pravila in se igrajo igro.
vodim (namesto rokavice uporabim žogico).
Izvedba: Medtem, ko si otroci zatisnejo oči,
vzgojiteljica skrije v igralnici rokavičko,
vendar tako, da jo je moč videti. Nato gredo
otroci iskat rokavičko. Kdor jo prvi zagleda
se tiho usede na stol. Tako se zvrste vsi
otroci. Ko vsi otroci sedijo, prvi na glas
49

pove, kje je skrita rokavička. Če pove
pravilno, lahko v naslednji igri on skrije
predmet.

Razdelim otroke v 2 skupini. Prva skupina so Igralci si razdelijo vloge, si pripravijo in
igralci, ki pripravijo plesno dramatizacijo najdejo pripomočke ter odigrajo plesno
celotne zgodbe. Druga skupina pa so dramatizacijo

cele

zgodbe.

Gledalci

si

gledalci, ki pripravijo stole, karte ipd.

pripravijo sedeže.

Vloge še zamenjamo.

Novi igralci si razdelijo vloge in odigrajo
plesno

predstavo.

Gledalci

gledajo

in

poslušajo.

Evalvacija:
Pri igri Iščemo rokavičko (žogico) je bilo najtežje upoštevanje pravil. Igra zahteva, da
najdenega predmeta ne vzamemo, niti ne opozarjamo nanj. To je bilo nekaterim otrokom zelo
težko in sprva niso zmogli. Igro smo ponovili petkrat. Z vsako igro so otroci bolj upoštevali
pravila. Nekateri so želeli goljufati pri mižanju, vendar tega nismo podpirali.
Pri plesni dramatizaciji so imeli igralci bolj malo časa za pripravo. Njihova igra in gibanje je
bilo improvizirano. Nekateri otroci so zelo izstopali, ker so se v vlogo čisto vživeli in imeli
zelo inovativne rešitve gibanja, neverbalnega in verbalnega komuniciranja. Tudi ko smo se
zamenjali so vsi otroci to sprejeli. Otroci so bili na koncu vidno zadovoljni. Vsak od njih je
imel eno vlogo in prispeval nekaj k celotni plesni dramatizaciji. Ne glede na to, da imajo
nekateri težave pri verbalni komunikaciji so to ostali otroci sprejeli. Tudi od gledalcev se ni
nihče zgražal nad tem. Na drugi strani pa imamo otroke, katerih verbalno komuniciranje je
izredno razvito in so zato prispevali več govora sami predstavi.
Opazila sem, da je ta oblika dela bila do sedaj najbolj uspešna. Igralci so bili vedno
motivirani. Tokrat pa smo bolj motivirali še gledalce. Imeli so svoj sedež. Počutili so se bolj
v vlogi, kot prejšnjič, ko so sedeli na tleh. Pa tudi deležni so bili celotne predstave.
Samo plesno dramatizacijo bom skušala še poglobiti. Sedaj gre bolj za navajanje dogodkov,
ki jih otroci prikazujejo. Sicer pot od dogodka do dogodka ni povsem ravna vendar bi tukaj
lahko otroci še veliko napredovali.
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Slika 14: Oče petelin ob sončnem vzhodu, s kikirikanjem, prebuja živali na kmetiji

Slika 15: Mali petelinček in mama kokoš na obisku pri logopedinji
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7.6 ŠESTO SREČANJE
Datum: 14. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje, umetnost
Tema: plesna dramatizacija prizorov zgodbe
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.

Globalni cilji (umetnost):
 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
Cilji (umetnost):
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; natisnjene ilustracije iz slikanice, kartončki z
določenimi prizori in vprašanji za vodjo skupino
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
 Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Ustanova »Poti kulturne dediščine«
Slovenija, Radovljica.
 Sklopi socialnih iger v izobraževanju za kulturo miru in človekove pravice.
Interno gradivo.
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Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Z otroki v krogu, na stolih, vodim igro Otroci z neverbalno (s kazanjem) in verbalno
peščeni vihar. Najprej razjasnim pojme (leva, komunikacijo kažejo svoje razumevanje
levi sosed).

pojmov.

Razložim pravila igre peščeni vihar in se jo

Otroci se igrajo igro in sledijo pravilom.

igram z otroki.

Rešujejo težavo s svojimi izvirnimi pristopi.

Razdelim otroke v 3 skupine. Vsaka skupina Otroci

v

skupinah

delajo

plesno

dobi en kartonček s prizorom. V skupini ga dramatizacijo prizorov. Prispevajo svoje
izdelajo in v pravilnem vrstnem redu ideje,
pokažejo drugim otrokom.

ki ga v skupini izdelajo in uprizorijo.
Prizori so:
prihod vseh živali na sceno,

-

kikirikanje petelina zgodaj zjutraj in
prebujanje vseh živali,

-

kokoška nese jajce in v prisotnosti
očeta se izvali mali petelinček,

-

obisk račke,

-

obisk žabice,

-

pot domov na kmetijo k mami

gibanje

ipd.

predstavijo ostalim otrokom.

V nadaljevanju ponovno dobijo nov prizor,

-

svoje

kokoški.
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prizore

tudi

Evalvacija:
Uvodna igra je bila hitro zaključena. potrebnega je bilo veliko opozarjanja in ponavljanja
pravil. Otroci so uspešno opravili nalogo.
V drugem delu je bila odrasla oseba v skupini ključna, saj so otroci potrebovali ogromno
spodbud. Večina se je izražala verbalno pozabljen pa je bil gib. Iz majhnega koščka pravljice
smo dobili zgodbo. Prizori so si sledili zaporedno in se dopolnjevali. Vsaka skupina je
izdelala samo en prizor, ker več preprosto niso zmogli. Ni bilo koncentracije za delo. Večina
je želela vse skupaj narediti le nekaj na hitro. Zato pri drugem prizoru nisem vztrajala, ker bi
najbrž naredila več škode kot koristi.
Iz takšnih situacij, kot je bila tokratna lahko vidimo, kako se moremo prilagajati otroku.
Ničesar ne dosežemo, če jim nekaj vsiljujemo. Kot sem že omenila, je bila večina otrok
površnih pri delanju prizorov. Večina ni imela idej za razširitev zgodbe. Vsekakor skupina
potrebuje še eno dodatno spodbudo in to bodo po mojem mnenju kostumi. Zato je skrajni čas,
da jih vpeljem v skupino.

Slika 17: Oče petelin kikirika in zjutraj

Slika 16: Mali petelinček pade v mlako

prebuja živali na kmetiji
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7.7 SEDMO SREČANJE
Datum: 17. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje, umetnost
Tema: plesna dramatizacija zgodbe
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Globalni cilji (umetnost):
 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
Cilji (umetnost):
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
Globalni cilji (družba):
 Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.
Cilji (družba):
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da
bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in ugodje.
Oblike dela: skupna, skupinska, v parih
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja, ustvarjanja
Materiali in pripomočki: slikanica; scenski rekviziti (stoli, pregrinjala, kozarček, slamica,
sadje na krožniku, knjiga, pisalo, papir, ipd.), bele bombažne majice, flomastri za tekstil
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.
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Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Otrokom naročim, da se razporedijo v pare. Imajo določeno omejitvijo, koga si lahko
Pravilo je, da morajo biti pari sestavljeni, izberejo za svoj par, se poiščejo.
tako, da je v vsakem en mlajši in en starejši
otrok.
Povem pravila igre Ogledala. Kasneje se
individualno vključujem pri vsakem paru

Določijo ogledalo in tistega, ki se vanj gleda
in se igrajo igro. Nato se vlogi zamenjata.

posebej in ga še dodatno motiviram in
spodbujam.
Otroke pustim v istih parih in jih razporedim
po prostoru. Pokažem jim majice. Na vsaki je
narisan delen obris živali. Otroci ugibajo,

Otroci sedijo na tleh in ugibajo, kateri delen
obris pripada kateri živali.

katera žival bi to lahko bila.
Razdelim majice. Vsak par dobi eno in Otroka se v skupini dogovarjata, kaj in kje
flomaster.

bosta narisala ter kdo bo kdaj risal. Narišeta
in dorišeta vse kar se jima zdi pomembno in
potrebno.

Vodim proces v katerem eden od para Se dogovorijo, katero vlogo bo kdo prevzel
prevzame vlogo (tisto, ki jo imata na majici), (gledalec ali igralec). tisti, ki je gledalec si
drugi pa si pripravi sedež med gledalci.

pripravi sedež med občinstvom. Igralci si
oblečejo majice, si pripravijo vso sceno in

Pomagam igralcem s spremnim tekstom (v rekvizite, ki se jim zdi pomembna. Nato
čim manjši meri).
uprizorijo plesno dramatizacijo zgodbe.

56

Evalvacija:
Otroci so bili pri igri ogledala veliko bolj ustvarjalni, kot kasneje v plesni dramatizaciji. Pri
ogledalih so preizkušali najrazličnejša gibanja, mimiko obraza, celo gibanje. Nekatera
ogledala so se želela premikati po prostoru. Otroci so imeli pri tej igri ogromno idej, ki so jih
preizkušali. Najbolj zanimivo pa jim je bilo, da jih je ogledalo posnemalo. Pri sami plesni
dramatizaciji pa so se nekako držali tistega kar so do sedaj spoznali. Le določeni posamezniki
izstopajo pri plesu in pokažejo nekaj več, medtem ko ostali le sledijo njihovim idejam.
Ta igra ogledala je izredno uporabna in otroke zelo zabava. Otroci se med njo skoraj ne
zavedajo, kaj vse naredijo, zato jim je to težko uporabiti v plesni dramatizaciji.

Slika 19: Kostum kokoš (otroka sta

Slika 18: Kostum gos

narisala še jajca, ki jih kokoš vali)
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7.8 OSMO SREČANJE
Datum: 19. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje, umetnost
Tema: plesna dramatizacija zgodbe
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Globalni cilji (umetnost):
 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
Cilji (umetnost):
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
Oblike dela: skupna, skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; kostumi, scenski pripomočki iz igralnice
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Vodim ugibanje. Vsak kostum posebej Ugibajo kateremu liku pripada kateri kostum.
pokažem.
Vsak otrok ve v kateri vlogi je in se
Kostume razdelim med otroke, ki nazadnje

samostojno pripravi. Pripravi si vse rekvizite,

niso igrali. Ostalim dodelim vlogo gledalcev.
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ki jih potrebuje. Igralci se pripravijo in
odigrajo plesno predstavo. Gledalci jih
gledajo in poslušajo. Na koncu jih nagradijo
z aplavzom.

Evalvacija:
Otroci so za nekatere kostume točno vedeli katero žival predstavljajo. Malce težje je bilo
ugotoviti katera majica predstavlja očeta petelina in katera malega petelinčka. Tukaj so bili
bolj izpostavljeni otroci, ki so ta kostum izdelovali. Tako smo za vse kostume ugotovili
katero žival predstavljajo. Pri deljenju vlog so otroci izražali svoje želje, kaj želijo biti.
Upoštevani so bili toliko kolikor je šlo. Igralci so izredno napredovali v svoji igri. Otroci
vključujejo v svojo vlogo vse več improvizacij, več si upajo in se radi pokažejo pred svojimi
vrstniki.
Zelo uporabna se mi zdi organizacija igre v kateri je polovica otrok igralcev in druga
polovica gledalcev. Tako se igralci počutijo bolj pomembne in se ponosno pokažejo pred
svojimi sovrstniki.
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7.9 DEVETO SREČANJE
Datum: 21. 6. 2013
Čas: 8:00 – 9:00
Področja: jezik
Tema: evalvacija plesne dramatizacije
Globalni cilji (jezik):
 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
Cilji (jezik):
 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske
procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura
komunikacije, stili komunikacije, vljudnost).
Oblike dela: individualna
Metode dela: razgovora
Materiali in pripomočki: slikanica; natisnjeni intervjuji za vsakega otroka posebej
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Vsakega otroka posebej povabim k sebi. Odgovarja na vprašanja in s tem izraža svoje
Otroka sprašujem že vnaprej pripravljena mnenje in svoje stališče glede vprašanega.
vprašanja in si zapisuje otrokove odgovore.

Evalvacija:
Večinoma so se odgovori otrok ponavljali. So bili pa tudi otroci, ki nekaterih vprašanj niso
ravno razumeli. Nekje sem morala postaviti še kakšno podvprašanje, drugače pa nisem silila
vanje. Nekateri so potrebovali konkretna podvprašanja. Npr. niso razumeli pomena pojma
najboljši prijatelj, zato sem jim naštevala imena otrok, za katere sem opazila, da se večinoma
igrajo skupaj med prosto igro. Nato jim je bilo lažje odgovoriti na vprašanje.
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7.10 DESETO SREČANJE
Datum: 26. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje, umetnost
Tema: plesna dramatizacija zgodbe za rojstni dan
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Globalni cilji (umetnost):
 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
Cilji (umetnost):
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
Oblike dela: skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; kostumi, scenski pripomočki iz igralnice
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Vodim praznovanje rojstnega dne otroka.

Praznujejo

z

slavljencem,

mu

voščijo,

zapojejo pesmico za rojstni dan in odigrajo
plesno dramatizacijo, kot darilo.
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Evalvacija:
Z otroki smo se zbrali s stoli in naredili krog. Slavljenec je dobil najvišji stol. Otroci so mu
zapeli pesem za rojstni dan in slavljenec je upihnil svečke. Nato so si otroci, ki prejšnjič niso
igrali razdelili med seboj kostume. Otroci so takoj povedali, kdo prejšnje srečanje ni igral in
takoj smo hitro razdelili vloge. Vsak igralec je točno vedel katere pripomočke potrebuje in si
jih je sam poiskal po igralnici in pripravil. Tudi postavitev v igralnici je bila dokaj svobodna.
Paziti so morali le na to, da jih bodo gledalci videli.
To se mi zdi zelo uporabno znanje. Otroci si morajo sami organizirati stvari in upoštevati
določene omejitve.

Slika 20: Risba likov iz plesne dramatizacije

Slika 21: Risba likov iz plesne dramatizacije
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7.11 ENAJSTO SREČANJE
Datum: 28. 6. 2013
Čas: 9:00 – 10:00
Področja: gibanje, umetnost
Tema: plesna dramatizacija zgodbe za rojstni dan
Globalni cilji (gibanje):
 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Cilji (gibanje):
 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Globalni cilji (umetnost):
 Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
Cilji (umetnost):
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.
Oblike dela: skupinska
Metode dela: razgovora, igre, opazovanja
Materiali in pripomočki: slikanica; kostumi, scenski pripomočki iz igralnice
Viri in literatura:
 Kraljič, H. (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Morfem, Jezero.
 Kurikulum za vrtce (2008). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Ljubljana.

Potek dela:
Vzgojiteljica

Otroci

Vodim praznovanje rojstnega dne otroka.

Praznujejo

z

slavljencem,

mu

voščijo,

zapojejo pesmico za rojstni dan in odigrajo
plesno dramatizacijo, kot darilo.
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Evalvacija:
S stoli smo naredili krog. Slavljenec je dobil višji stol. Prižgali smo svečke na torti in deklica
jih je upihnila. Nato smo ji zapeli vse najboljše in ji vsi voščili. Na koncu smo se razdelili na
gledalce in igralce in deklici za rojstni dan zaigrali plesno dramatizacijo.
Vse skupaj je potekalo zelo spontano in hitro. Tudi pri delitvi vlog ni bilo večjih težav. V
večji meri smo upoštevali želje otrok. Plesna dramatizacija je bila najdaljša do sedaj. Otroci
so jo sami podaljšali s svojimi improvizacijami. Po končanem igranju pa je bilo videti v njih
veliko zadovoljstvo in ponos pred skupino.

Slika 22: Priklon na koncu plesne dramatizacije

64

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
8.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

 RV1: Ali bodo otroci motivirani ob zgodbi za proces plesne dramatizacije?
Otroci so zgodbo O petelinčku, ki se je učil kikirikati, Helene Kraljič, dobro sprejeli. Hitro so
si zapomnili vsebino, ki jim je bila blizu, že zaradi predhodne izkušnje. Tri dni so namreč
preživeli na kmetiji. Zgodba jih je sama napeljala na gibalno oponašanje živali. Ker zgodba
obravnava problematiko izgovarjave glasu r, so otroci ob gibanju tudi izredno radi ponavljani
besede malega petelinčka, ker jih je to zabavalo.
 RV2: Ali bodo potrebovali veliko dodatnih gibalnih spodbud v procesu?
Otroci so potrebovali kar nekaj spodbud. Motivirala jih je že sama zgodba. Za ostalo pa so na
srečanjih poskrbele igre in razne zanimive naloge, ki so otroke pritegnile k sodelovanju.
Kasneje so otroke motivirali še kostumi, scena. Velik motivator pa so bili otroci sami, kot
gledalci. Ti dve vlogi igralec in gledalec so se majale. Igralci so se počutili pomembne, ker so
jih ostali otroci gledali in poslušali. Medtem ko so gledalci z zanimanjem opazovali, obenem
pa so vedeli, da bodo tudi oni igrali. Skozi to gledanje in igranje so prihajale vedno nove
rešitve in ideje, ki so jih otroci posnemali med seboj.
 RV3: Ali se bo otrokov ustvarjalni gib izboljšal ob uporabi kartic in kako glede
na gibanje lika v plesni dramatizaciji?
Za samo gibalno ustvarjanje nisem uporabila točno kartic KAKO mentorice Gordane
Schmidt ampak sem naredila svoje. Narejene so bile povsem na isti način, le da sem jih bolj
povezala z zgodbo in se usmerila na to kar v tistem trenutku otroke zanima. S karticami sem
otroke spodbudila, da so se bolj usmerili v ustvarjalni gib in ga razvijali. Njihovo gibanje ni
bilo več hitro in površno ampak so se z nalogami poglobili in ustvarili več, kot pred uporabo
kartic.
 RV4: Ali bodo v procesu plesne dramatizacije otroci delovali kot skupina?
Ko sem skupino spoznala sem dobila občutek, da otroci v večini delujejo kot manjše skupine.
Vsak otrok je imel nekaj stalnih prijateljev, s katerimi se je ves čas družil in igral. Zato je bilo
na začetku kar težko, ko sem sama malce razdrla te skupine in so morali otroci sodelovati
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tudi z drugimi otroki skupine. Skozi proces plesne dramatizacije so se otroci bolj povezali kot
skupina. Določeni otroci, ki so bili prej v ozadju, so pričeli sedaj izstopati in ostali otroci so
jih sprejeli. Nekateri so postali bolj verbalno komunikativni in bolj družabni tudi z ostalimi
otroki skupine. Zdi se mi da si je vsak otrok povečal svoj krog prijateljev.

8.2 RAZISKOVALNA HIPOTEZA

H 1: Otroci se bodo gibalnih nalog sprva lotili površno in večina jih bo naredila zelo
hitro, zato najbrž še ne bo veliko izvirnih rešitev. Skozi proces bodo otroci postali
dovzetnejši za inovativnost, bodo boljši opazovalci, pojavljati pa se bodo začele
izvirnejše gibalne rešitve.
Moja hipoteza se je povsem uresničila. Res so bili otroci sprva hitro zadovoljni s svojimi
rešitvami. Skozi proces pa so spoznali, da imajo na voljo precej prostora. Bili so drznejši in
bolj spontani. Celo govoriti so pričeli. K temu jih nisem spodbujala ampak je prišlo samo od
sebe. Gib pa se je razvijal in bogatil. Opaziti je bilo velik napredek.

8.3 PRIGODE IN ZANIMIVOSTI
V procesu se je zgodilo veliko spontanih trenutkov v katerih dobiš zares dober občutek, da
nekaj pa vendarle delaš prav, saj otroci to zelo dobro sprejemajo. Najboljši občutek je, ko
otroci s svojim delovanjem ne presenečajo samo mene ampak tudi samo vzgojiteljico, ki je z
otroki že tri leta. To ti zares vlije voljo in veselje v delo.

8.3.1 JABOLKO
Jabolko samo po sebi kot predmet ni nič posebnega. V našo igro je prišel, ko si je eden od
otrok, ko je bil v vlogi goske (logopedinje) zaželel, da ima svojo mizo tudi okrašeno, zato si
je na mizo pred seboj postavil knjigo, ki jo je našel v knjižnem kotičku in košaro s sadjem.
Med plesno dramatizacijo je otrok vzel jabolko in ga pričel jesti. Vsi prisotni so se takrat
spogledali, še posebej me odrasle osebe in se pričele smehljati. Eden od soigralcev je otroka
celo zatožil, da on pa je med predstavo. Predstavo smo nadaljevali, ta otrok je odigral svojo
vlogo in se ob tem še najedel. Od takrat dalje je vsak od otrok, ki je bil v tej vlogi, želel imeti
na mizi jabolko in ga je tudi jedel med predstavo. To je bilo dejanje, ki je mnogim pokazalo,
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da si lahko privoščijo tudi malce svoje improvizacije in da s tem, da narediš kaj po svoje, ni
nič narobe.

8.3.2 OTROK SE VERBALNO POVEŽE S SKUPINO
V skupini je bil deček, ki je zelo malo govoril, razen s svojim prijateljem. Zanimivo je tudi
to, da njegov prijatelj ni bil po narodnosti Slovenec. Ko sem otroka spoznala sem komaj
dobila odgovor od njega, pa še to kar je povedal je bilo zelo po tiho. Skozi proces se je otrok
sprostil. V vlogah se je pokazal pred ostalimi. Zanimivo je bilo tudi to, da čeprav je bil prej
vedno v ozadju skupine si je tukaj želel »glavnih« vlog. Otrok je bil na koncu precej
zgovoren in se je povezal še z drugimi otroki iz skupine.

8.3.3 IGRANJE VLOG V PROSTEM ČASU
Tega sama nisem doživela, ker sem v skupino prihajala le na naše nastope. Vse to mi je
pripovedovala vzgojiteljica. Otroci so med igranjem na igrišču pogosto stopali na klopi in
kikirikali ter se pogovarjali o igri. V glavem so se igrali malega petelinčka, ki ni znal
zakikirikati. S tem sem vendarle dobila povratno informacijo, da to kar delamo vendarle ne
gre vse mimo njih ampak je del njih.

8.3.4 PLESNA DRAMATIZACIJA KOT DARILO ZA ROJSTNI DAN
Na koncu meseca, ko je motivacija za plesno dramatizacijo pričela pohajati, smo igro
namenili kot darilo za rojstni dan. Imela sem to srečo, da so ob koncu meseca kar trije otroci
praznovali, zato sem to priložnost takoj izkoristila. Otroci so imeli še večji razlog zakaj
igrajo, zato so se tudi potrudili in jo z veseljem odigrali. Slavljenec pa je bil ves ponosen, ker
je bila igra namenjena le njemu.
S tem sem spoznala, da je zelo dobro, da plesna dramatizacija ni sama sebi namen. Na
začetku so vsi motivirani in jih zanima ampak s časoma to zanimanje usahne. Otroci se zelo
radi pokažejo pred drugimi. Ker v projekt nisem vpletala staršev, da bi si predstavo ogledali,
sem na koncu namenila predstavo, za otroke, ki praznujejo rojstni dan.
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9 ZAKLJUČEK
Projekt mi je pokazal, da je z otroki marsikaj mogoče storiti, le če imaš za to voljo in dobre
ideje. Za to je potrebno tudi predznanje. V veliko pomoč je če imaš idejo kako in na kakšen
način otrokom predstaviti projekt in ga z njimi graditi. Seveda ni univerzalnih receptov, saj je
vsak otrok in vsaka skupina otrok drugačna. Vseeno so še vedno prisotne določene strategije,
ki takšnih projektov ne vodijo na ustrezen način. S tem mislim na podkupovanje z bomboni.
Otroci niso neumni in točno vedo zakaj po vsakem nastopu dobijo bombone. Tukaj
motivacija ni prava. Otrok se torej trudi le zaradi nagrade in ne zaradi uživanja med plesno
dramatizacijo. Ne pravim, da je moj projekt popoln, vendar sem z njim zelo zadovoljna.
Sploh če pogledam na to, kaj vse sem se naučila sama in kako sem uživala takrat v delu z
otroki. Marsikaj bi se zagotovo dalo še narediti, vendar je to vseeno le moja prva izkušnja z
organizacijo in izvedbo. Otroci so me velikokrat pozitivno presenetili in mi dokazali, da
zmorejo marsikaj.
Vsem, ki bi kdaj imeli željo se lotiti takega projekta, pa jih je strah lahko povem, da v
glavnem je vzgojitelj opora, ki otroke usmerja, pa še to ne ves čas. Dobro je otrokom pustiti,
da sami rešijo zgodbo na gibalen način. Saj ni važno, če se vsebina malce spremeni. Važen je
proces. Zato dajmo otrokom voljo in prosto pot pri ustvarjanju in presenečeni bomo.
Vsekakor pa trud, ki ga bomo vložili v otroke ne bo zaman.
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