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IZVLEČEK
Ples je nebesedna govorica telesa in ena izmed najstarejših umetnosti. Skozi čas se je razvijal
v različne zvrsti, ena izmed teh je tudi športni ples, kamor sodijo latinskoameriški in
standardni plesi. Omenjena zvrst plesa v osnovi teži k profesionalizmu in natančnosti ter v
proces učenja ne vključuje veliko svobode gibalnega izražanja in prvinskosti. Diplomska
naloga prikazuje vmesni model učenja športnega plesa, ki vključuje tako omenjeni
profesionalni model in obenem tudi pedagoški model poučevanja te zvrsti plesa.
V teoretičnem delu je prikazana prvinskost plesne umetnosti, ki ob primernem podajanju
plesnih vsebin ponuja – poleg dodatne športne aktivnosti – tudi veliko mero zadovoljstva in
ustvarjalnosti. Razložen je pomen razvijanja ustvarjalnosti že v zgodnjem otroštvu ter pomen
sprostitve, v samem procesu pa je poudarjena vloga učitelja.
V okviru Plesno-ustvarjalnih delavnic sem raziskovala vmesni model učenja športnega plesa,
v katerega sem vključila metodo ustvarjalnega giba in s tem razvila proces učenja osnovnih
korakov sambe in dunajskega valčka. Omenjena metoda ponuja otrokom ogromno svobode
gibalnega izražanja, kar je v njih povzročilo neizmerno veselje ob ustvarjanju. Prav tako so
očitno napredovali v motoričnih, emocionalnih in socialnih vrlinah. Skladno z njihovo
pozitivnostjo, veseljem in napredkom pri gibalnem izražanju se je tekom procesa spreminjal
tudi moj pogled na to vrsto poučevanja. Z introspekcijo in evalvacijami ur sem kot plesna
pedagoginja prišla do novih spoznanj in veselja ob poučevanju.

Ključne besede: ustvarjalni gib, športni ples, vmesni model, umetnost, ustvarjalnost, celostni
razvoj.

ABSTRACT
Dancing is a body language and one of the most ancient arts. In time it evolved into various
forms, ballroom dancing among others, part of which are also International Standard and
International Latin dances. Ballroom dancing primarily strives for professionalism and
precision in the process of learning, and does not include much freedom in expressing through
movement and basic instincts. This thesis demonstrates an interim teaching model for
ballroom dancing, which includes both the professional and the pedagogic teaching model for
this form of dancing.
The theoretical part of the thesis shows the basic instincts of the art of dancing, which offers a
lot of satisfaction and creativity besides the physical activity, considering that the dance
contents are explained properly. Furthermore, it is explained how important it is to develop
creativity in early childhood, how important the relaxation is, and the emphasis is put on
teacher's role in the process.
In the context of creative dancing workshops the object of research was the interim teaching
model for ballroom dancing. The method of creative movement was included into the model
mentioned and the result was the basic steps of samba and the Viennese waltz. This method
offers the children a lot of expression in movement, which made them extremely happy when
creating. Obvious progress was seen in children's motoric functions, emotional and social
virtues. Because of their positive disposition, joy and progress in expressing through
movement, during the process of this project my view of this teaching model was changing as
well. Introspection and evaluations of individual classes brought me as a dance teacher to new
revelations and joy when teaching.

Key words: creative movement, ballroom dancing, interim model, art, creativity, integrated
development.
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1. UVOD
»Ples je govorica telesa, ki je na nek način bogatejša od govorice drugih umetnosti. Podobno
kot glasba, oblikuje ples ritme in fraze, a tem prvinam dodaja še vidno obliko. Ustvarja barvo,
linijo in obliko, podobno kot slika ali kip, le da jih premika naokoli, skozi prostor in čas.
Poseduje filmsko svobodo, da šviga med resničnim in simboličnim, vendar so njegovi
izvajalci živi, dihajoči ljudje. Ima moč, da doseže čustveno globino opere ali drame, pa
vendar ni omejen le na en geografski jezik« (Mackrel, 2005, str. 4).
Razsežnost plesa je torej neskončna, na kar kaže zgornji citat. Sama sem že od malega
povezana s plesom in zato me vsaka stvar, ki vključuje delček umetnosti, gibanja, glasbe,
ustvarjanja in ponuja možnosti biti za trenutek s samim seboj, navdihuje in razveseljuje.
Vesela sem, da so mi starši omogočili, da sem lahko že od malega »živela za ples«. Prispeval
je ogromno k izoblikovanju moje osebnosti, bil je in je še vedno vsakokrat znova dobra
lekcija za življenje. Obenem pa se spomnim velikega razočaranja, ko pri vpisu na fakulteto
nisem bila sprejeta na študij fizioterapije, ampak na mojo drugo izbiro – študij razrednega
pouka. Danes pa na to gledam z nasmehom na obrazu, ker vem, da se prav vse v življenju
zgodi z razlogom in tudi moj »neuspeli vpis« se je. Delo z otroki me neizmerno veseli, ta
iskrena, majhna, živahna bitja, čeprav znajo biti naporna, mi dajo velikokrat ogromno
pozitivne energije. Če pa lahko delam z otroki in vključim v to delo tudi ples oz. metodo
ustvarjalnega giba, ki je bil izbirni predmet na fakulteti, pa je to sploh nekaj enkratnega.
Ples in delo pedagoga imata kar nekaj skupnega. Nič od naštetega ni monotono, pri obeh je
potrebno

neprestano

izpopolnjevanje,

nadgrajevanje,

prilagajanje

in

velika

mera

ustvarjalnosti. Pedagoško delo je treba nenehno negovati ter raziskovati nove možnosti za
podajanje znanja, informacij in vzgajanje. Otroci so še nepopisan list papirja in vsako naše
dejanje bo pomembno vplivalo na njihov nadaljnji razvoj. V današnjem času in napredku
moderne tehnologije dobivamo številne informacije, pri tem so vešči že otroci, ki z brskanjem
po internetu takoj dobijo, kar iščejo oz. še več, kar bi želeli. Znanje je torej dostopno vsem v
enormnih količinah, zato je treba v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, interesnih in obšolskih
dejavnostih otrokom ponuditi nekaj več. Naučiti jih moramo, kako izhajati iz sebe in jim
pokazati poti ustvarjalnosti.
Moje izkušnje v plesu so povezane predvsem s športnim plesom, konkretneje z
latinskoameriškimi in standardnimi plesi, seveda pa sem se seznanila in izkusila še druge
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zvrsti. Poučujem samo to zvrst plesa, v kateri sem si skozi vsa ta leta pridobila ogromno
znanja. Ugotovila pa sem, da vsega le ne bom mogla takoj izkoristiti, saj sem po 15 letih
tekmovanj in učenja od plesnih strokovnjakov dobila veliko abstraktnih in obenem konkretnih
informacij, ki pa še nekaj časa ne bodo primerne za poučevanje najmlajših. Z njimi je treba
delati na drugačen način – na začetku so potrebne le osnove posameznih plesov, ki bodo
podlaga za nadaljnje ustvarjanje. Prav metoda ustvarjalnega giba, ki smo jo na fakulteti
konkretneje uporabljali za poučevanje različnih predmetov v vzgojno-izobraževalnem
programu, se mi je zdela odlična ideja za poučevanje športnega plesa najmlajših otrok. Moje
izkušnje in spoznanja o tem bodo predstavljena v nadaljevanju in upam, da bodo koristila še
komu – tako pri delu z otroki v šoli kot tudi pri obšolskih dejavnostih. Kot že omenjeno, sta
ples in govorica telesa neskončna, če smo dovolj odprti za ustvarjanje, ju lahko uporabimo
kjerkoli.

2. TEORETIČNI DEL
2.1. Ples – definicije in pomen
Ples je zelo splošna beseda in izraz, vsak posameznik si ga lahko predstavlja drugače in mu
pripisuje svoj pomen. V meni na primer zbuja pozitivna občutja; srečo, veselje, svobodo
telesa ter duha. Vsekakor pa je ples najbolj naraven način izražanja najmlajših otrok. Ti ga
sicer še ne morejo poimenovati, ga pa najpreprosteje uprizarjajo oz. se nezavedno z njim
spoznavajo. To opazimo pri vseh otrocih, ki v otroštvu poskakujejo in se vrtijo na vse mogoče
načine, tekajo sem ter tja in uporabljajo najrazličnejše oblike gibanja. Če plesu ne dovolimo
zadihati in priti na plano v otroštvu, velikokrat ta v poznejših letih dobi negativen prizvok pri
ljudeh, ki ga niso izkusili, saj mislijo, da se pri tem preveč izpostavljajo in da je nepotreben.
Lahko pa zbuja tiho željo spoznati se z njim.
Njegovo pomembnost prepoznavajo številni plesni strokovnjaki. Meta Zagorc s sodelavci
(2006) pravi: »Telo je ustvarjeno za gibanje. Gibanje je za človeka prav tako pomembno kot
voda in hrana. Moč telesa v gibanju je torej neslutena, kadar je gibanje povezano še z glasbo
in njenim ritmom, pravimo temu ples« (str. 5 in 10).
Ples pa ni samo gibanje telesa ob glasbi in ritmu, lahko se gibljemo tudi v govoru ali pa čisti
tišini. Ples se začne najprej iz naše notranjosti ter nato preide v eksplozijo energije ali
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preprosto veselje ob gibanju. Ples nam daje možnost, da govorimo in se izražamo brez besed;
in to je pravi čar plesa, ko smo lahko povsem brez zavor in pustimo svojim občutkom –
žalosti, veselju, bolečini in hrepenenju – da pridejo na plano. Včasih je ples ujet v določene
vzorce gibanja, spet drugič pa je ena sama improvizacija (Zagorc, 2006).
Marija Vogelnik (1994) podrobneje navaja: »Plesati pomeni spontano ali zavestno se
podrediti zakonom in pogojem, ki določajo ples. Te zakone pogojujejo plesni prostor kot
prostorska dimenzija, plesni ritem kot dimenzija časa in poudarkov in plesalčevo telo, ki
omogoča izredno raznolikost plesnega gibanja« (str. 3).
Razliko med gibanjem in plesom opisuje Peter Slade (1977, str. 272) v delu »Naravni ples«
takole: »Aktivnost samo po sebi, tudi vajo, bi lahko označili za gibanje, npr. kroženje z glavo,
razgibavanje dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, prekrižanje noge čez
nogo, dvig roke, da bi nekaj vprašali ipd. To so le gibi, gibanje. Počasi prenesti nogo čez nogo
z določenim namenom ali učinkom v določenem času in z odnosom, npr. do zvoka gonga ali
glasbe, to bo že bilo bliže plesu. Če povežemo taka različna gibanja v ritem, jim dodamo
emocionalno, intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je širša oz. bolj estetska kot
življenje, bi to lahko označili za ples« (Slade, 1977, v Kroflič, 1999, str. 30). Zaključimo
lahko, da je gibanje osnova plesu oz. je gib njegovo izrazno sredstvo. Z njim lahko izražamo
naše občutke, čustva, doživetja, misli, z njim tudi ustvarjamo in sporočamo. Za otroka je
gibanje, s pomočjo katerega spoznava svoje telo, prvi stik z okoljem. Kasneje v življenju
prevzame gibanje drugačno funkcijo, čedalje bolj je pomembno za ohranjanje zdravja in
dobrega počutja, kamor spadajo razne športne aktivnosti.
Ples nima meja med ljudmi, plešejo po vsem svetu in plesala so že stara ljudstva skozi
zgodovino. Prav stara ljudstva so bila osnova oz. ogrodje, iz katerega se je ples razvijal.
Najbolj znano je seveda plesanje plemen ob ognju, prav tako pa lahko danes v vsaki kulturi
zasledimo običaje in navade, ki vključujejo ples. O prvinski naravi in vseprisotnosti plesa
govori dejstvo, da nismo samo ljudje tisti, ki plešemo, plešejo tudi živali. Zanimiva je ena od
definicij plesa v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1998, str. 632), ki pravi tako:
»Ples je ritmično gibanje, premikanje, s katerim živali posredujejo sovrstnicam določeno
sporočilo: čebelji ples; ruševčev ženitovanjski ples; ples kobre, kačjega pastirja.«
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»Poznamo ples širokih ljudskih množic (etnični, ljudski, družabni, karnevalski), ples izbranih
vrhunskih umetnikov (balet, scenski ples, sodobni ples, jazz, musical), ples vrhunskih
športnikov (športni ples) in moderni ples (hiphop ...). Ples je ponekod in v različnih
zgodovinskih obdobjih del izobrazbe, del vsakdanjih ali prazničnih doživetij, je kultura,
religija, poklic, zdravilstvo in terapija, vzgoja, zabava, predstava, umetnost ...« (Zagorc, 2008,
str. 10).
Ples ne poteka samo na gibalni in telesni ravni, ampak tudi na psihični, intelektualni, duševni
in duhovni hkrati. Poleg motoričnih in fizičnih sposobnosti telesa, kot so gibljivost, hitrost,
koordinacija, preciznost, je treba vključiti tudi pomnjenje, učenje, koncentracijo,
razumevanje, to pa je vse odvisno od človekove emocionalnosti in psihične stabilnosti ter
osebnostnih lastnosti, ki nam omogočajo izražanje čustev, interpretacijo in karizmatičnost.
Vse zajeto da posamezniku unikatnost in ga dela enkratnega, naštete ravni tvorijo ples in
posameznika kot celoto (Zagorc, 2008).
Ugotovili smo torej, da sta gibanje in ples najosnovnejša oblika izražanja. Otroci se gibajo, še
preden izgovorijo prve besede. Gibanje je tako pomembno za človekovo življenje kot dihanje.
Potreba po gibanju nam je torej prirojena in prav je, da jo že pri otrocih spodbujamo in
razvijamo z raznimi gibalnimi igrami in ostalimi športnimi aktivnostmi, med katere sodi tudi
ples. Preko gibanja in plesa začne otrok čutiti svoje telo, raziskuje najrazličnejše možnosti, ki
mu jih to ponuja. Najboljše je s plesom začeti v otroštvu, ko naše telo še ne pozna nobenih
zavor in nima nobenih predsodkov, kaj je prav in kaj ne. Prav v tem obdobju se pojavijo
najbolj inovativna gibanja, ki jih mogoče kot odrasli ne bi nikoli izvedli. Menim, da se znamo
takrat najbolj poslušati in smo dovzetni za vse mogoče. Pri otrocih tudi sama opazim, da je
razlika v tem, da res izhajajo iz sebe, se poslušajo in naredijo, tako kot čutijo, pri tem pa jih ne
smemo omejevati.
Geršakova (2006, str. 56) nas opominja, da »ne smemo zanemariti dejstva, da je ples na
določeni razvojni stopnji otroka oz. mladostnika ena izmed najbolj priljubljenih oblik zabave,
razvedrila in humorja, s ciljem sprostitve. Če vzgojitelji in učitelji znamo to izkoristiti in
učenje naredimo zabavno, imamo v rokah ključ, ki odpira nešteta vrata.«
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2.1.1. Športni ples
Športni ples sodi med najlepše dvoranske športe in obenem najbolj zahtevne športne panoge.
Nastal je iz oblik družabnega plesa, ki se je iz čiste zabave prelevil v športno tekmovanje.
Uvrščamo ga tako med umetnost kot tudi med šport, kar je lepo navedla Meta Zagorc:
»Športni ples je most med umetnostjo in športom.« Na prvi pogled nas prevzame njegova
lahkotnost, v kateri se skriva virtuozno obladovanje gibanja telesa v določenem ritmu, ki ga
pogojuje zvrst glasbe in usklajenost s partnerjem oz. soplesalci (v primeru formacij in skupin).
Obenem pa vsak ples izraža svoj karakter, ki je mešanica občutkov, posamezne glasbe,
čustvenega odnosa do plesne vsebine, lepote in skladnosti gibanja. (Zagorc, 2001, str. 67)
Osredotočila se bom na plese v paru, in sicer standardne in latinskoameriške plese, ki so tudi
del empiričnega dela diplomske naloge. Med latinskoameriške plese sodijo: samba, čačača,
rumba, pasodoble in jive. Ti plesi prihajajo iz Srednje Amerike in so se oblikovali pod
vplivom afriških črncev, evropskih belih priseljencev in domorodcev. Standardni plesi pa
obsegajo: angleški valček, tango, dunajski valček, slowfox in quickstep. Razvili so se v
Evropi, Angleži so jim ustvarili značilen stil (naraven, lahkoten, neprisiljen). (Zaletel, 1998)
Latinskoameriški plesi so po naravni živahnejši, svobodni, partnerja sta v različnih držah ali
pa celo brez, do izraza še posebej prideta gibanje in izraznost celotnega telesa. V tej zvrsti
plesov lahko pari najlaže ustvarjajo, z gibanjem prikazujejo zgodbe, emocije, vidimo lahko
nešteto različnih interpretacij enega samega plesa, ki pa še vedno ohranja originalni izvor oz.
karakter. Standardni plesi pa so zaradi plesne drže malce bolj uokvirjeni, saj ta ves čas ohranja
fizično povezavo med partnerjema in ostaja enaka, malenkostno se spremeni le v tangu.
Zakaj je ta ples izjemno kompleksna športna disciplina, nam podrobno opišejo Zagorc,
Petrovič in Miladinova (2005): »Zahteva natančno sintezo gibalnih sposobnosti in njihovo
obravnavo iz različnih vidikov. V vrhunski obliki gre za virtuozno obvladovanje gibanja
telesa v določenem ritmu in prostoru. Gibanja, največkrat so med seboj na poseben način
povezane aciklične gibalne strukture, sestavljajo estetsko oblikovane koreografske celote, ki
»sozvenijo« z različnimi zvrstmi glasbe in njenim karakterjem. V soodvisnosti izvedbe med
dvema človekoma – »plesalcema« zahtevajo veliko tehničnega znanja, hkrati pa izrazno moč,
da bi dosegli prepričljivo izvedbo, všečno tako pozornemu očesu sodnika kot gledalca« (str.
9).
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Za latinskoameriške in standardne plese lahko rečem, da so zgodba, ki se nikoli ne konča. Ko
misliš, da znaš že prav vse, se močno motiš, saj se vedno najde nekaj novega, kar je še
dodaten košček celotnega mozaika. Zato pa tudi pravimo, da je ples umetnost, to je nenehno
ustvarjanje z estetsko komponento, izražanje svojih čustev, idej, doživljanja. Poleg
umetnostne komponente je prioriteta tudi dobra fizična pripravljenost, ki daje posamezniku
možnosti za obvladovanje svojega telesa in ustvarjanje z njim. Kako uskladiti in povezati
gibanje telesa v celotno naravno gibanje, vključiti tehnične elemente vsakega plesa, poleg
tega pa se še povezati s partnerjem, zahteva ogromno fizičnega dela, volje in ustvarjalnosti.
Ko se resnično uspeš povezati in delovati sam s seboj, na vrsto pride tvoj partner in novo
poglavje o komunikaciji, ki je lahko fizično vodstvo ali pa zgolj navidezna povezanost in
energija med plesalcema. Kljub kompleksnosti pa daje neverjetno zadovoljstvo in veselje ob
improvizaciji in »igranju« s svojim telesom, ritmom, soplesalcem/-ko, razpoloženjem, čustvi.
Daje nam veliko možnosti, da izrazimo sebe in smo resnično ustvarjalni. Meni osebno je ta
zvrst plesa, s katero sem povezana že 15 let, dala ogromno življenjsko izkušnjo – ples mi
predstavlja svet, v katerega se lahko umaknem in sem sama s seboj, svet sprostitve, veselja in
zadovoljstva.

Slika 1: Primer plesne drže v standardnih plesih
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Ustvarjalnost

Najsplošnejše bi ustvarjalnost lahko opisali kot proces ali pojav, v katerem nastane nekaj
novega in z uporabno vrednostjo. Poseduje množico pomenov in je preplet številnih notranjih
(psiholoških) in zunanjih (družbenih) dejavnikov. Ta preplet dokazuje že množica disciplin, ki
se z ustvarjalnostjo ukvarjajo in jo (delno) pojasnjujejo: psihologija, filozofija, kognitivna
znanost, izobraževanje, lingvistika, nevrologija, genetika in tako naprej. Še najbolj jo je
morda za svojo vzela prav psihologija, ki ustvarjalnost opisuje pod domeno osebnosti:
»Psihologija danes opredeljuje ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja.
Je sposobnost, osebnostna lastnost, poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov,
preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje informacij« (Kroflič in Gobec, 1995,
str. 26). Z ustvarjalnostjo označujemo več različnih faktorjev ustvarjalnega mišljenja, ki so pri
posamezniku različno razviti in jih po Guillfordu imenujemo: fleksibilnost (prožnost
mišljenja, iznajdljivosti), fluentnost (tekočnost, bogastvo zamisli, porajanje zamisli),
originalnost (izvirnost) in elaboracija (način izvedbe zamisli) (Kroflič, 1999, str. 57).
Velikokrat jo povezujemo z različnimi novimi izzivi in odkritji, ni pa ustvarjalnost nujno
samo to, temveč je mnogo širša. Je gonilna sila današnje družbe in ima velik vpliv tako na
posameznika kot na celotno okolje. Predstavlja precej kompleksno področje, kar smo
ugotovili že v prvem odstavku, kjer je bila predstavljena s strani psihologije. V določeni meri
je ustvarjalnost prisotna na vseh področjih človekovega delovanja in mišljenja. Gre torej za
napredek posameznika in celotne družbe.
Joy Paul Guilford je leta 1967 postavil jasno ločnico med konvergentnim in divergentnim
mišljenjem. Pravi, da je divergentno mišljenje bistvenega pomena za ustvarjalnost, ker nam
daje možnosti za široko iskanje informacij, možnih je več originalnih rešitev problema in ne
samo ena. S tem mišljenjem naredimo presežek, pridemo do novih pogledov in rešitev.
Medtem ko je pri konvergentnem mišljenju mogoča samo ena rešitev, ki jo lahko že vnaprej
pričakujemo. Zadnje uporablja linearnost in logiko ter izhaja iz miselnih navad in celo
kulture. (Guilford, 1986) Konvergentno znanje uporabljamo pri reševanju križank,
inteligentnih testih, na njem temeljijo diagnoze bolezni. Tega mišljenja smo bili naučeni v
šoli, kjer smo dobili občutek, da so vsi problemi že rešeni in da je pot do rešitve ena sama.
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Zato moramo nujno razvijati divergentno mišljenje in ustvarjalnost že v vrtcu, šoli in ostalih
interesnih ter obšolskih dejavnostih. V nadaljevanju sledi citat o pomembnosti učenja
ustvarjalnosti za vsakega posameznika: »Kreativnost je pomembna, ker izboljšuje kvaliteto
rešitev pri problemih življenja. Kreativno mišljenje prinaša originalne rešitve problemom, ki
se vedno znova pojavljajo, tako na osebnih kot poklicnih področjih. Voditelji v podjetništvu,
industriji in vojski so ogromno vložili v prepoznavanje in spodbujanje inovativnega mišljenja.
Kreativno mišljenje lahko izboljša tudi kvaliteto našega vsakdanjega življanja. Kreativnost je
pomembna tudi zato, ker napove življenjske dosežke bolje kot katerekoli druge, široko
uporabljene metode, kot so na primer testi inteligence, ocene v šoli ali katerikoli drugi
standardizirani testi sposobnosti« (Albert in Runco, 1990, str. 215).
Ustvarjalnost in gib sta medsebojno naravno povezana, Krofličeva (1992) tako navaja:
»Gibanje je ena osnovnih človekovih potreb. Ustvarjanje je najvišja človekova potreba, katere
zadovoljitev mu omogoča samouresničevanje. Ob ustvarjanju z gibom se povezujeta temeljna
in najvišja človekova dejavnost v novo vrednost« (str. 11). Samoumevno je, da dejavnosti,
kjer proces poteka na umetniški način, spodbujajo ustvarjalnost. Morda prav zaradi take
samoumevnosti te dejavnosti niso tako sistematično obdelane in pripravljene za uporabo kot
različni verbalni sistemi in tehnike ustvarjalnega mišljenja in učenja. Umetniške dejavnosti so
z izjemo besedne umetnosti neverbalne ali kombinirane (Kroflič, 1999, str. 77).
Povedali smo, da je človek potencialen ustvarjalec, vendar se njegova ustvarjalnost razvije le
pod naslednjimi pogoji (Kroflič in Gobec, 1995, str. 28):


prisotnost dispozicij (dednih zasnov);



vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje (to
pomeni neavtoritativno, nerepresivno, izhajajoče iz posameznikovih potreb);



učenje in trening ustvarjalnega mišljenja.

Otrok se v začetku najraje igra in tudi plesna vzgoja poteka v igralni gibalni dejavnosti, lahko
v skupini, lahko pa tudi individualno. Oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem otroku
pomeni igro, omogoča mu sprostitev notranjih napetosti ter vzpostavlja ravnovesje v njegovi
osebnosti. S plesno vzgojo spodbujamo razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti, bogato
predstavno in kreativno mišljenje ter domišljijo (Kroflič, 1992).
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»Z aktivnimi metodami spodbujanja ustvarjalnih sposobnosti in oblikovanja ustvarjalnih
stališč v vzgojno-izobraževalnem procesu olajšujemo prenos ustvarjalnega vedenja v
vsakodnevne življenjske situacije in dejavnosti ter v sam način življenja posameznika«
(Kroflič in Gobec, 1995, str. 29).
Za ustvarjalni proces in ustvarjalnega učenca je potreben tudi ustvarjalni učitelj. Kot smo
ugotovili, ima vsak človek nekaj teh sposobnosti že prirojenih, od učiteljev pa je odvisno, da
teh v šoli ne zatrejo in jih ustrezno razvijajo. Pri tem lahko že zelo veliko naredijo s samim
zgledom. Menim, da je treba pri pouku spodbujati različna mnenja in rešitve ter se o njih
pogovarjati. Do ciljev posamezne ure lahko pridemo tudi z odprtimi diskusijami oz. s tem, da
učencem pustimo razmišljati. Kot omenjeno, pa ustvarjalnost razvijamo tudi z umetniškimi
dejavnostmi, kamor sodita tudi ples in ustvarjalni gib.

2.3.

Plesna vzgoja in ustvarjalni gib
Vzhodnjaški rek: »Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim (z gibanjem),
razumem in znam.«

Otrokom v predšolskem obdobju predstavlja telo prvi stik z zunanjim svetom in prav zato sta
nebesedna interakcija skozi gib in komunikacija skozi dotik in gibanje za njih ključnega
pomena. Igra, lastna vedoželjnost in raziskovanje so spodbude za izražanje otrok skozi ples.
Cilj ni perfekcionistično izvedena koreografija in koraki, ampak celoten ustvarjalni proces,
katerega kreatorji so otroci sami, čeprav raziskave o vključevanju plesnih dejavnosti v vrtcu
kažejo ravno nasprotno. Še vedno se po veliki večini uporablja ples kot sredstvo za učenje
koreografij (Geršak, 2006).
V šoli sta likovna in glasbena umetnost predmeta, ki ju podrobno obravnavamo, medtem ko
ples kot umetnost nima iste veljave in ne zavzema primernega mesta v samem predmetniku.
Umeščen je kot delček drugih vzgojno-izobraževalnih področij in še pri tem je njegovo
izvajanje vprašljivo, ker je podrejeno učitelju ter njegovi afiniteti do poznavanja plesne
umetnosti in gibalnega izražanja, ki pa je redko na kvalitetnem nivoju podajanja vsebin
(Geršak, 2006).
Kako lahko ples in ustvarjalni gib uporabimo pri pouku, navajajo avtorji v priročniku z
naslovom Kulturno-umetnostna vzgoja. Ustvarjalni gib je namreč neizčrpen vir povezave med
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različnimi predmetnimi področji, ples pa je poleg tega tudi sredstvo vzgajanja. »Gibanje je
skupno športni in plesni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni,
glasbeni, filmski, dramski in likovni vzgoji. Orientacija v prostoru in komuniciranje skozi
ustvarjalni gib je pomemben vidik pri opismenjevanju in učenju jezika. Razvijanje
občutljivosti za gibanje, oblike in predmete v okolju se povezuje s cilji okolja oz.
naravoslovja in družboslovja. Razvrščanje, urejanje, raziskovanje simetrij, oblik, odnosov s
plesom posega med cilje matematike« (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011, str.
263).
Pri ustvarjalnem gibu nam že samo ime pove, da ustvarjamo z gibanjem. Izhodišče metode
ustvarjalnega giba so načela sodobnega umetniškega plesa. Ta so nastala v začetku 20. stoletja
kot odpor do dotedanjega formalizma v plesni umetnosti. Rudolf Laban, eden
najpomembnejših pionirjev sodobnega plesa, je skozi preučevanje gibanja razvil osnove za
moderno plesno umetnost ter posledično za ustvarjanje z gibanjem (Kroflič in Gobec, 1995).
Metoda ustvarjalnega giba je način dela, ki ga učitelji tako v predšolskem kot tudi v
osnovnošolskem izobraževanju čedalje bolj uporabljajo. Z njim lahko usvajamo najrazličnejše
vsebine in cilje obveznih predmetov. Ustvarjalni gib nam lahko predstavlja vzpodbudo za
delo, sprostitev, sredstvo izražanja ali pa metodo dela. V priročniku Kulturno-umetnostna
vzgoja je opredeljen ustvarjalni ples kot ples, pri katerem raziskujemo gibanje, si sami
izmišljujemo gibe, jih ustvarjamo, povezujemo in tako oblikujemo plesno gibanje. Poleg
zunanjosti in oblike giba je pomembnejša njegova kakovost, izraznost, sporočilnost, proces
ustvarjanja in povezovalna dejavnost med ljudmi (Meško idr., 2011).
Plesna vzgoja pomeni vzgajati s plesom, spodbujati razvoj telesnih, umskih, duševnih in tudi
socialnih sposobnosti. V sodobnih metodah poučevanja postaja metoda vzgajanja s plesom
nepogrešljiv del učnega procesa, zato je to sestavni del predšolske vzgoje in nadaljnjega
izobraževanja (Kroflič in Gobec, 1995).
Kontrolna teorija pravi, da imamo ljudje po Glasserju pet osnovnih potreb in skozi življenje
poskušamo čimbolje zadovoljiti eno ali več od teh potreb. Potrebe, ki jih skušamo zadovoljiti,
so: preživetje, ljubezen, moč, zabava in svoboda. Uvajanje ustvarjalnega giba v vzgojnoizobraževalni sistem pomaga otrokom zadovoljiti omenjene življenjske potrebe, ki so
dosegljive le z neprisiljeno metodo vodenja, ki dopušča otrokom svobodo, kar pa omenjena
metoda vsekakor počne (Glasser, 1998).
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Spoznali smo torej ustvarjalni gib kot celostno metodo vzgojno-izobraževalnega dela, pri
kateri učenci z aktivnim gibanjem telesa dojemajo in spoznavajo vzgojno-izobraževalne
vsebine. Vključuje psihomotorično, doživljajsko in spoznavno sestavino. Z izkustvenim
učenjem je pomnjenje dosti hitrejše in uspešnejše, poleg tega pa ustvarjalni gib vpliva na
celostni otrokov razvoj. Uporabimo ga lahko prav pri vsakem učnem predmetu v osnovni šoli,
nepogrešljiv je tudi v vrtcu. Učitelji in vzgojitelji povečini in prevečkrat uporabljajo
tradicionalne metode učenja, ki pa niso vedno učinkovite; otroci so namreč živahna in
razigrana bitja, težko sedijo pri miru skozi celoten učni proces kljub vmesnim odmorom.
Minute za zdravje, ki jih učitelji vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, nimajo toliko
pozitivnih in vsestranskih učinkov, kot jih ima ustvarjalni gib. Ta, poleg gibalne, vključuje še
umetniško in ustvarjalno komponento, dvigne se motivacija otrok ter povezanost skupine,
ustvari se pozitivno delovno vzdušje.

2.4.

Raziskave in učinki plesa

Omenjena dejstva o pozitivnih učinkih ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu
potrjujejo številne raziskave. V raziskavi (Geršak, 2005), pri kateri so raziskovali uporabo in
učinke ustvarjalnega giba pri pouku, so ugotovili mnogo pozitivnih učinkov omenjene
metode. Naj naštejem nekatere izmed njih: zadovoljstvo, sproščenost, pozitivno vzdušje,
ustvarjalnost,

komunikacija,

doživljanje

sveta

okoli

sebe,

domišljija,

izboljšanje

koncentracije, izražanje čustev in občutkov, miselna aktivnost, pozitivna samopodoba,
zainteresiranost, motivacija, empatija, delovna aktivnost in samostojnost. Pri izvajanju metode
se počuti dobro kar 89 % anketiranih vzgojiteljic in učiteljic, čeprav je treba vložiti veliko
dela in truda. Zanemarljivo majhen je delež negativnih učinkov uporabe ustvarjalnega giba, ki
se je kazal predvsem v zadržanosti učencev in da nekateri niso želeli sodelovati (Geršak,
Novak, Tancig, 2005). Prav tako je bilo na podlagi empirične raziskave, ki je bila opravljena
na razredni stopnji osnovne šole (Kroflič, 1999), na osnovi statistične analize dobljenih
rezultatov ugotovljeno, da ustvarjalni gib kot metoda pouka spodbuja ustvarjalno mišljenje
otrok.
Omenjene raziskave preučujejo metodo ustvarjalnega giba kot splošno metodo vzgojnoizobraževalnega procesa, katere končni cilj je doseganje učnih ciljev. Čeprav učni cilji niso
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povezani konkretno s plesom, je lahko metoda zastavljena zelo široko in vključuje celostni
razvoj otroka, kar pa je bistvo – v šolskem sistemu in pri poučevanju plesa.
Ustvarjalni gib pa lahko deluje tudi kot terapija, ki koristi otrokom z različnimi posebnimi
potrebami. Otrok svojo energijo uporabi za lastne svojstvene oblike gibanja, kar pomeni, da
sam izbira in usmerja svoje vedenje in se izkoplje iz določenih vzorcev. Omenjena terapija
tako vpliva skozi telo na duševnost (Kroflič, 1999).
V naši kulturi je izražanje z besedami vsakdanja stvar, primitivna ljudstva pa znajo npr. z
ritmičnimi znaki bobnov in udarci dokaj natančno, hitro in daleč prenesti informacije o
prihodu tujčeve posadke. Pri njih kombinacija zvokov in ritem besed nima pomena,
uporabljajo povsem drugo sporazumevanje. Njihov internacionalni jezik temelji na
sposobnosti razbiranja gibanja ob izvajanju ritmičnih znakov. S tem jezikom se
sporazumevajo plemena Afrike, kar je za našo kulturo povsem nepredstavljivo (Laban, 2002).
Ustvarjanje z gibanjem je kot telesna dejavnost pri nas zelo zavirana. Ob ustvarjanju,
posredovanju svoje notranjosti, ko sporočamo s samim seboj brez besed, sebe neposredno
izpostavljamo. Ravno to so zadržki, predsodki odraslih, ki so si z vzgojo prisvojili dvojnost
duha in telesa. Otrokom pa je ustvarjanje z gibanjem naraven način izražanja, ki jih sprošča,
zadovoljuje, osrečuje in dela svobodne (Kroflič, 1992).
Susan Griss (2013) ugotavlja, da so današnji otroci žrtve sistema izobraževanja, ki jih
utesnjuje in jim onemogoča poljubno izražanje ter omejuje njihove zmogljivosti. Posega po
učenju z gibanjem, ki da otrokom odgovornost, da sodelujejo pri lastnem izobraževanju in da
so aktivni udeleženci v tem procesu. Pozitivna lastnost učenja z gibanjem je ta, da vsak otrok
dela na svoji ravni in prav vsak lahko doseže uspeh. Po mnenju raziskovalca Johna Rateya
telesna vadba namreč zagotavlja edinstveno spodbudo in ustvarja okolje, v katerem so se
možgani pripravljeni in sposobni učiti. Med telesno aktivnostjo se namreč sproščajo dopamin
in nevrotransmiterji v možganih, ki vplivajo na našo sposobnost za učenje (Ratey, J., 2008 v
Griss, S., 2013).
Ustvarjalnosti v plesu ne moremo doseči čez noč, temveč jo usvojimo postopoma. To je
namreč raziskovanje tako imenovanih elementov plesa, med katere uvrščamo: telo, prostor,
moč (energijo) in čas. Ustvarjalnost pa se zgodi z vsem možnim kombiniranjem teh
elementov (Kovač Valdes, 2011).
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Obsežnost in svoboda metode ustvarjalnega giba nam omogočata, da ga lahko uporabimo
kjerkoli, zato sem si ga izbrala tudi kot glavno metodo pri poučevanju športnega plesa.
Pozitivni odzivi otrok in številne prednosti omenjene metode govorijo o tem, da se otrok
razvija celostno – umsko in telesno. Če lahko na ta celostni razvoj otrok vplivam tudi pri
poučevanju plesa, ki je izvenšolska dejavnost, bo tako učinek še boljši.

2.5.

Sprostitev

Težko je delati nekaj kvalitetnega in ustvarjalnega, če smo preobremenjeni, napeti ali pod
stresom. Značilnost današnjega časa je tudi v tem, da se ne znamo ustaviti, zadihati, si vzeti
časa zase, iti na sprehod v naravo in ob tem preusmeriti svojih misli. Sam sprehod v naravo
nam ponuja občutenje te z vsemi čutili: vidom, sluhom, vohom, okusom in tipom. Treba je le
usmeriti svoje čute na vse omenjene zaznave. Prav narava in vse, kar je živega v njej, je
otroku zelo blizu in ga motivira, saj lahko pri odkrivanju tega uporabi vse svoje čute in jo tako
celostno dojema (Schmidt, 2010). Življenje je v veliki meri postalo tekmovanje in
dokazovanje, kar se velikokrat kaže kot preobremenjenost tudi že pri otrocih. Da lahko
izhajamo iz sebe ter ustvarjamo, moramo biti sproščeni in za to si moramo načrtno vzeti čas.
Bizjakova (1997) navaja: »Človek je po naravi svobodno ustvarjalno bitje, vendar brez
sproščene vedrine in zaupanja v svoje sposobnosti tega ne zmore doseči. Brez notranje tišine
in miru pa ni niti spoznanja niti ustvarjalnosti. Sprostitev in ustvarjalnost sta neločljivo
povezani« (str. 14).
Kaj pravzaprav sprostitev je? »To je najbolj naravno stanje naše duše in telesa, ki ga pozna
vsak otrok do šole! Sprostitev in počitek sta si podobna, le da je treba za sprostitev nekaj
narediti. Sprostitev je odsotnost psihične in fizične napetosti, je nasprotje stresu. Stresno
stanje nam vzame veliko življenjske energije, od katere je odvisno naše zdravje, ustvarjalnost,
kvaliteta in dolžina življenja« (Bizjak, 1996, str. 25).
Geršakova (2006) navaja: »Po naravi je zdrav in neobremenjen otrok sproščen. Otroci se
največkrat ne zavedajo, pod kakšnim vplivom zunanjih dejavnikov in preobremenjenostjo so.
Prej ko se otrok zaveda, da niso pomembni le zunanji dražljaji in ko odkrije svoj notranji svet,
v katerega lahko zaide in iz katerega bo črpal novo energijo, prej bo imel moč, da bo
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samostojen in se bo zavaroval pred negativnimi učinki okolice. Sprostitvena vzgoja torej
veliko prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti, zaradi tega je potrebno, da
postane sestavina današnjega vzgajanja otrok, saj je pomembna in v današnjem času celo
nujna alternativa tistemu delu otrokovega sveta, ki je poln nedejavnega in površnega
doživljanja« (str. 85).
Prišli smo do ugotovitev, da je sprostitev eno izmed pomembnih naravnih stanj našega telesa,
ki pa ga zaradi hitrega tempa življenja in vseh zunanjih dejavnikov zelo redko oz. premalokrat
dosežemo. Od naše sproščenosti je odvisno, kako bomo delovali skozi ves dan in s kakšno
prisotnostjo bomo pri obveznostih, ki jih opravljamo. Življenje se dogaja »tukaj in zdaj«,
škoda je, da ga zamudimo in ne opravljamo vsake stvari, ki se je lotimo, po svojih najboljših
zmožnostih.

Sprostitev opisujem v samostojnem poglavju, ker sem mnenja, da je izjemnega pomena pri
delu z otroki. Če temu namenimo vsaj nekaj minut, bodo otroci delovali povsem drugače.
Poleg vseh zgoraj omenjenih pozitivnih učinkov se bosta izboljšali tudi motivacija in
pripravljenost za delo. Otroke lahko sproščamo z ustvarjalnim gibanjem, s sprostitvenimi
igrami, jogo za otroke, dihalnimi vajami, masažami, domišljijskimi potovanji oz. kreativno
vizualizacijo in izkoristimo lepe dni za sprehode v naravo.
Naj še nekaj besed posvetim jogi za otroke, ki jo na dober in zanimiv način približa Gordana
Schmidt. Joga v sanskrtu pravzaprav pomeni »zvezo«, ki povezuje naše fizično telo z
zavestnimi in duhovnimi pogledi na življenje. Joga ni le raztegovanje telesa, s pravilnostjo
izvedbe vaj namreč prispevamo k uglasitvi notranjih organov in spodbujamo njihovo
delovanje. Joge otrokom ne približujemo na perfekcionističen način izvedbe vaj, potekati
mora sproščeno in veselo, imeti morajo možnost, da ob njej uživajo (Schmidt, 2003, str. 5).
Tudi sama sem metodo sproščanja uporabila pred urami športnega plesa in ustvarjalnega giba,
ker ko je otrok res miren in povezan s samim seboj, lahko laže naveže stik s svojim telesom
ter posameznimi deli telesa. Notranja mirnost in ozaveščenost telesa pa nato pripelje do
ustvarjalnosti in izraznosti gibanja.
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Ustvarjalni gib in športni ples

Kako torej vključiti v poučevanje športnega plesa metodo ustvarjalnega giba, je vprašanje in
tema diplomske naloge – moj velik izziv.
Velike plesne šole v Sloveniji delujejo na način, da se z najmlajšimi otroki veliko igra in
preko igre se razvijejo otroške zabavne koreografije in rajanja. Ko otroci odraščajo, se počasi
spoznavajo z različnimi plesi (hiphop, jazz, ples v paru, ljudski ples, step ... ). Ko spoznajo
vse, kar je v programu plesnih šol, se približno na sredini osnovne šole lahko specializirajo in
se odločijo za športni ples ali pa skupinske plese, kot so hiphop, jazz balet, nekateri ponujajo
tudi step. Veliko več pa tradicionalne plesne šole ne ponujajo. Večinoma povsod delujejo po
istem sistemu, pri katerem je na začetku veliko skupinskih plesov in igre, malokdo se odloči,
da bo že na začetku osnovne šole otroke učil osnove športnega plesa ali vsaj najpreprostejše
plese v paru. Kroflič in Gobec (1995) sta mnenja, da je otroke v predšolskem obdobju
pedagoško neustrezno učiti različnih gibalnih oblik, ki so jih ustvarili odrasli (ljuski ples,
družabni ples, klasični balet), navajata namreč: »Otrok ni pomanjšan odrasel, da bi ga učili
plesnih oblik odraslih« (str. 16). Omenjeni avtorici se nanašata predvsem na otroke v
predšolskem obdobju, pri tem je treba poudariti to, da drži, da otrok ni pomanjšan odrasel,
vendar so otroci v najzgodnejših letih povsem brez predsodkov in dovzetni za vse, z njimi se
da na plesnem področju narediti ogromno, če se tega pravilno lotimo. Pomembno se je lotiti
tega na način, s katerim ne bomo osiromašili vseh ostalih sposobnosti, ki jih imajo otroci in ki
jih je še treba razvijati. Takoj ko jim postavimo omejene okvire gibanja, so navajeni
ponavljanja teh in nimajo širine oz. možnosti dodatnega ustvarjanja. Menim, da jih prevečkrat
jemljemo kot »nesposobne«, ker so še majhni in si preprosto ne upamo narediti ničesar
zahtevnejšega z njimi. Izbrati moramo pravilen pristop in motivacijo, s tem je namreč mogoče
skoraj vse.
Kot že omenjeno, je telo otrokov prvi stik s svetom, zato mu je treba v zgodnjem obdobju
ponuditi čim več možnosti za gibanje in izražanje z gibom. Zakaj je telo prvi stik s svetom,
nam govorijo tudi teorije o razvoju možganov, ki pravijo, da v zgodnjih letih pri otrocih
prevladuje desna polovica možganov, ki se drži duha zakona, čustev in izkušnje odnosov.
Otroci še niso sposobni uporabljati logike in svojih občutij še ne znajo izražati z besedami,
živijo namreč v trenutku (Siegel, 2013).
Športni ples je moja strast že od 11. leta dalje, tudi sama sem šla skozi plesna rajanja v
otroštvu in spoznala vse plesne zvrsti, ki jih je ponujala takratna plesna šola, ki sem jo
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obiskovala. S tekmovanji sem začela dokaj pozno in vedno sem na kakšnem mednarodnem
tekmovanju z zanimanjem opazovala, kako je mogoče, da otroci že s 6. letom starosti tako
dobro plešejo. Ko sem na plesni trening dobila parček z željo po znanju latinskoameriških in
standardnih plesov v tej starosti, sem dobila nov izziv in možnost, da to izkusim. Pri
tradicionalnem učenju latinskoameriških in standardnih plesov se mlajši otroci kar hitro
začnejo dolgočasiti in večinoma še ne razumejo plesnih smeri (vstran, naprej, nazaj) ter katera
je leva in desna noga ali roka.Vedela sem, da bo potrebno veliko potrpežljivosti, postopnosti
in igre, da dosežemo določen cilj.
Na naslednji sliki je razvidna delitev plesa, ena veja plesa je tudi športni ples, in sicer sem za
poučevanje v empiričnem delu diplomske naloge izbrala en latinskoameriški (samba) in en
standardni ples (dunajski valček).
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Slika 2: Delitev plesa

Standardni plesi

Latinskoameriški
plesi

angleški valček
samba

tango
dunajski valček
slowfox

ŠPORTNI

čačača

PLES

pasodoble

quickstep

rumba
jive

PLESNA
REKREACIJA
•rekreacija odraslih
•šolski plesni
festival
•ulična četvorka

AKROBATSKI
ROKENROL

PLES

MODERNI
TEKMOVALNI PLESI
Umetnost
uprizarjanja

Ulični plesi/pop
plesi

Specialne vsebine
v paru

breakdance

argentinski tango

Tradicionalni plesi

show plesi

orientalski

electric boogie

salsa

jazz

show orientalski

hiphop

merengue

step

folk orientalski

hiphop skupinski
battle

bachata

balet

tradicionalni disco
dance

modern

disco v prostem stilu

jitterburg
disco hustle

street dance show

west coast swing

tehno

plesne formacije

(vir: Plesna zveza Slovenije, 2014)
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Vmesni model poučevanja

Že omenjeni primer, ko je bilo treba šestletni par naučiti latinskoameriških in standardnih
plesov, me je prisilil k temu, da sem začela razmišljati, kako najmlajšim otrokom približati
športni ples na drugačen način, kot sem ga bila vajena sama. Zame je obstajal profesionalni
model učenja plesa, kjer je bil najpomembnejši končni rezultat, sama pa sem tokrat v učenje
želela vključiti še pedagoški model poučevanja, kjer pa je bistvenega pomena sam proces do
rezultata. Iskanje »vmesnega modela« učenja, kot ga poimenujeta Geršak in Lenard (2012) in
katerega avtorica je Smith-Autard (1994), je glavni problem, ki sem ga raziskovala v
diplomski nalogi.
Vmesni model poučevanja je torej poučevanje s kombinacijo dveh nasprotnih modelov –
profesionalnega in pedagoškega (procesnega). Pedagoški model temelji na t. i. ustvarjalnem
plesu, ki je povzet po ideji Rudolfa Labana. V ospredju je proces odkrivanja in čustvovanja
skozi ples, ki pripelje do aktivnega, kritičnega in pristnega odnosa do umetnosti ter razvija
gibalno in čuteče bitje. V nasprotnem primeru profesionalni model učenja ustvarja
profesionalne plesalce in je ciljno naravnan. Najpomembnejša pri tem je končna koreografija,
ki mora biti izpiljena do potankosti. Posebnost tega modela je v tem, da poučuje skozi tri
procese: proces ustvarjanja, proces izvajanja in proces gledanja oz. cenjenja plesne umetnosti
(Geršak in Lenard, 2012; Smith-Autard, 1994).
»Vmesni model vsebuje najboljše iz obeh modelov ter prinaša nove ideje, kot je na primer
načelo, da plesna umetnost sodeluje z umetnostnim, vzgojnim, procesnim, estetskim in
kulturnim izobraževanjem« (Geršak in Lenard, 2012, str. 96).
V zgodnjem otroštvu je pomembno, da se pri otrocih razvijejo osebno, medosebno ustvarjanje
in njihove naravne sposobnosti. Kljub njihovemu ustvarjanju pa moramo vedeti oz. pomagati,
da nastaneta končna oblika in zgradba, ki ju želimo doseči. Da to lahko dosežemo, se moramo
zavedati elementov plesa: prostora, časa (tempa) in energije (moči). Ko vse to upoštevamo,
potrebujemo še plesno spodbudo, ki pomaga otroku, da se odpre in izrazi, česar z besedami ne
more (Geršak in Lenard, 2012).
V

priročniku

Kulturno-umetnostna

vzgoja

poudarjajo

interdisciplinarnost

področja

umetnostne vzgoje, kar nam omogoča, da jo lahko vključujemo v različna področja vzgojnoizobraževalnega procesa in tudi v izvenšolske dejavnosti. Otroke je treba usmerjati k procesu,
rezultat pa je to, kar nam prinese proces sam. Umetniški proces in sam pedagoški model
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poučevanja dopuščata, da prizadevanje za popolno dosego ciljev ni prioriteta, saj je današnja
družba že tako preveč ciljno naravnana. Prav tako v omenjenem priročniku jasno ločujejo
športni ples, ki spada na področje športa, in umetnostni ples, njegovo ustvarjalnost in
izraznost, ki bi moral biti del plesne vzgoje (Meško idr., 2011).
Kot omenjeno, se želim približati in doseči vmesni model poučevanja, ki je kombinacija
športnega plesa in umetnosti. Geršak in Lenard (2012) navajata, da ples kot umetnost
potrebuje tako pedagoški (procesni) kot tudi profesionalni model učenja plesa. Menita, da
mora biti ples bogata in osebna izkušnja, ki ima določen cilj in okvirje, za katere si
prizadevamo, zato moramo dobro poznati značilnosti in izrazne možnosti plesne discipline, ki
jo želimo učiti (Geršak in Lenard, 2012).
Če izberemo poučevanje plesa v okviru interesne dejavnosti oz. krožka v šoli, se moramo
zavedati tega, da če starši vpišejo otroka v določen krožek, s tem še ne načrtujejo, da bo to
postal bodoči poklic njihovih otrok. Temu primerno je treba prilagoditi tudi zahteve, ki jih
imamo do otrok. Kot sem predhodno že omenila, se malokdo odloči za poučevanje otrok
latinskoameriških in standardnih plesov v predšolskem obdobju ali pa v začetku šole in tudi
naval otrok na to zvrst plesa ni velik. Športnega plesa, kot interesne dejavnost v šoli, ne
smemo vzeti na profesionalen način, ampak zgolj kot obliko rekreacije. Otroci si želijo pri
interesnih dejavnostih sprostiti in tudi kaj novega naučiti, cilj je še vedno vzgoja vsakega
posameznika. Če sta želja in interes otrok večja, se lahko dodatno izpopolnjujeo v plesni šoli
ali klubu, ki ponuja tudi profesionalni način učenja te zvrsti plesa.
Ustvarjalni gib je bil glavna metoda vmesnega modela poučevanja v mojih plesnih
delavnicah, preko katerega sem želela doseči iste cilje kot pri metodi profesionalnega učenja
plesa, ki je značilna za poučevanje športnega plesa.

- 19 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Staša Berkopec; diplomsko delo

Slika 3: Kakšna je vmesna pot poučevanja športnega plesa?

3. EMPIRIČNI DEL
3.1.

Program in predstavitev Plesno-ustvarjalnih delavnic

Že nekaj časa sem si želela voditi plesne delavnice, pri katerih ne bi bila omejena s časom in z
določenimi datumi plesnih tekmovanj, ki se jih morajo plesni pari udeležiti oz. z različnimi
obveznimi predstavami in nastopi. Seveda neizmerno uživam pri delu s plesnimi pari v klubu,
kjer poučujem športni ples in vesela sem, da lahko svoje znanje prenašam naprej. Sem pa pri
tem že velikokrat ugotovila, da se še nisem povsem izživela, tako kot bi si želela oz. še nisem
imela možnosti preizkusiti drugačnih metod poučevanja. Takoj ko se mi je ponudila možnost,
sem jo izkoristila in začela načrtovati Plesno-ustvarjalne delavnice.

Cilji omenjenih delavnic so bili naslednji:


razvijanje otrokove ustvarjalnosti, domišljije, poetičnosti;



odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti;



vzgajanje za medsebojno strpnost, sodelovanje z drugimi, komunikacijo;

- 20 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta



Staša Berkopec; diplomsko delo

razvijanje občutka lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti,
pripadnosti skupini);



zavedanje lastnega telesa;



razvijanje ljubezni do plesa in umetnosti;



spoznavanje svojega telesa kot instrumenta za plesni izraz;



razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti;



krepitev samozavesti;



harmonija z lastnim telesom;



izboljšanje počutja in koncentracije;



naučiti se nekaterih osnov latinskoameriških in standardnih plesov.

3.2.

Predmet in problem

Kako doseči enake rezultate pri učenju športnega plesa, če namesto profesionalnega modela
poučevanja izberemo pot, ki otroku dopušča več svobode in ustvarjalnosti?
V športnem plesu obstaja standardni vzorec poučevanja, ki velikokrat teži k točno
določenemu cilju oz. k dobrim rezultatom na tekmovanjih. Ustvarjalnost se kaže komaj takrat,
ko posameznik oz. plesni par že zelo dobro obvlada osnovne korake in koreografije. Šele ko
je baza dobra, lahko plesni par ustvarja s pridobljeno koreografijo svojo zgodbo in razvija
svoje ideje. Kako pa pridemo do osnovnih korakov? Večinoma pridemo vsi po istih vzorcih
oz. metodah poučevanja, ki pa ne izhajajo iz otroka samega in ne spodbujajo ustvarjalnosti,
temveč so samo koraki z določenim gibanjem, ki se jih je treba preprosto naučiti, ponavljati in
jih vsakodnevno izpopolnjevati. S tem seveda ni nič narobe, profesionalni šport zahteva svoje
– tako sem bila tudi sama naučena – in ta metoda poučevanja me je pripeljala do določenega
rezultata, saj sem v vsakodnevnem treningu našla vedno nov izziv.

Kako torej najti vmesno pot poučevanja športnega plesa?
V svoji diplomski nalogi sem iskala vmesni model za izvajanje plesne umetnosti, ki združuje
dva pola – pedagoški (procesni) model in model profesionalnega učenja plesa. Pedagoški
model je osnovan na procesu kot najpomembnejšem elementu plesnega ustvarjanja in
večinoma izključuje končni rezultat. Model profesionalnega učenja plesa pa ima objektivne
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cilje in je naravnan na rezultat – plesno koreografijo, ki je v večini primerov že vnaprej
sestavljena in ne dopušča participacije otrok (Geršak in Lenard, 2012).

3.3.

Cilji raziskave


Raziskati in predstaviti vmesno pot pri poučevanju športnega plesa.



Z metodo ustvarjalnega giba naučiti otroke osnovnih korakov enega
latinskoameriškega in enega standardnega plesa.



Oblikovanje sproščenega in pozitivnega vzdušja, veselja do plesnega
ustvarjanja.



Razvijanje motoričnih, emocionalnih in socialnih vrlin.



Razvijanje otrokovih ustvarjalnih potencialov.



Spodbujanje doživljanja in izražanja.



Eksperimentiranje v gibanju.



Raziskati moje spremembe vedenja in prepričanj pri izvajanju takega
programa.

3.4.

Raziskovalna vprašanja


Kakšni so odzivi otrok na ustvarjalne plesne dejavnosti?



Kakšna je vmesna pot pri poučevanju športnega plesa?



Ali se bo in kako se bo spreminjalo moje stališče pri tovrstni metodi
poučevanja?



Ali otroci, vključeni v ta proces učenja, napredujejo v motoričnih, socialnih in
emocionalnih vrlinah?

3.5.

Raziskovalna metoda

Uporabila sem deskriptivno (opisno) in analitično metodo pedagoškega raziskovanja.
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3.5.1. Vzorec
Za vzorec sem imela 11 otrok, starih od 3 do 9 let, od tega so 3 dečki in 8 deklic. Otroci
obiskujejo delavnice Centra 4me, ki se ukvarja z različnimi programi vadbe in je
posvetovalnica za otroke in odrasle. Plesno-ustvarjalne delavnice, ki sem jih izvajala, so bila
dodatna in prostovoljna dejavnost omenjenega centra.
Pred začetkom so vsi starši dobili izjavo o strinjanju z vključenostjo otrok in objavo fotografij
v mojem diplomskem delu.

3.5.2. Opis postopka
Plesno-ustvarjalne delavnice sem izvajala enkrat tedensko po 60 minut. Analizirala sem
odzive otrok na ustvarjalne dejavnosti in obenem spremljala, kakšni so bili moji odzivi in ali
se je spreminjalo moje stališče do tega modela poučevanja. Osnova za gibanje in ustvarjanje
je odlomek najljubše zgodbe, ki jo je prinesel vsak od vključenih otrok.

3.5.3. Prostor
Dejavnosti sem izvajala v prostorih Centra 4me. Vedno sem poskrbela za mir in varnost
otrok.

3.5.4. Pripomočki
Osnova za ustvarjalno-plesne dejavnosti so bili odlomki najljubših zgodb otrok, udeleženih v
ta proces. Pomagala sem si s fotografiranjem in tako evidentirala posamezne dejavnosti, ki
smo jih izvajali.

3.5.5. Postopek zbiranja podatkov

Podatke sem zbirala z opazovanjem in fotografiranjem otrok med posamezno uro ter analizo
in refleksijo na koncu vsake ure.
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3.5.6. Postopek obdelave podatkov
S sprotnim zapisovanjem dejavnosti, lastnih odzivov in odzivov otrok sem imela material za
obdelavo, ki sem ga dokumentirala s fotografijami. Za osnovo obdelave so cilji in
raziskovalna vprašanja, ki sem jim sledila.

3.6.

Izvedba dejavnosti in analiza

Vsako uro so dejavnosti potekale po istem ritualu, s katerim so bili otroci seznanjeni prvo uro.
Na začetku sem jim jasno povedala, kakšna pravila veljajo za delavnice, ker je bil prostor
malce manjši in sem morala zagotoviti varnost, poleg tega pa so bila pravila potrebna, da bo
naše nadaljnje druženje kar se da produktivno, ustvarjalno in da se bomo vsi dobro počutili.
Želela sem ustvariti okolje, v katerega bodo otroci prišli in bodo v njem sproščeni, vedeli
bodo, kaj jih čaka in posledično ne bo nepotrebnih težav z nenehnim vzpostavljanjem
discipline. Sistematičnost in celovitost plesnega izobraževanja sta bila razloga za ponavljanje
rituala oz. vzorca posamezne ure, ki sem si ga zamislila. Po izkušnjah sodeč, so otroci po šoli
ali vrtcu že močno utrujeni in polni informacij ali kakršnihkoli drugih aktivnosti, s katerimi so
se ukvarjali v dopoldanskem času, zato sem velik pomen namenila sprostitvi in umiritvi na
začetku, da so bili potem skozi celotno uro bolj prisotni.
Ritual je potekal tako, da smo se na začetku posedli v krog in se z raznimi dejavnostmi med
seboj povezali in umirili. Sledilo je ogrevanje s plesno tehniko in nato branje pravljice. Vsak
izmed otrok je imel možnost prinesti svojo najljubšo pravljico, ki sem jo vzela domov in smo
jo pri naslednji uri prebrali ali obnovili ter se o njej pogovorili. Po pravljici je sledil
ustvarjalni del, na kocu ure pa sta sledila še umiritev in zaključek.
Sprostitev je na začetku, kot sem že omenila, potrebna za to, da so otroci povsem prisotni pri
uri. Tako Zagorčeva (2008) kot tudi Krofličeva (1999) sta mnenja, da začetna sprostitev in
umiritev dajeta možnost, da lahko potujemo v notranji svet, kjer poleg osnovnih čutil
zaznavamo tudi gibanje, položaj telesa, napetost in sproščenost. Ogrevanju pa pripisuje Kovač
Valdesova (2011) izjemni pomen, saj se v nasprotnem primeru ob hladnih in napetih mišicah
hitreje poškodujemo. Avtorica zato meni, da je v okviru ogrevanja treba narediti nekaj
razteznih vaj, vaj za aktivacijo sklepov in nekaj aerobnih vaj za srce in pljuča. Pred odhodom
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domov pa je vsekakor nujno smiselno zaključiti uro, da otrokom pustimo lep občutek, da so se
nekaj naučili, bili ustvarjalni in jim je bilo zanimivo.

3.6.1. Prvo srečanje
Vsebina: Jaz sem zvezda
Cilji:


spoznavanje s samim seboj in ostalimi,



osvajanje prostora,



vzpostavljanje prvih stikov,



razvijanje občutka za center telesa,



razvijanje samozavesti,



razvijanje občutka lastne vrednosti in enkratnosti,



ustvarjalno izražanje in improviziranje,



aktivno vživljanje v vlogo.

Oblika dela: individualna, skupinska.
Potek:
a. Povezava in umiritev:


Krog prijateljstva

Na začetku smo se posedli v krog, zaprli oči in bili popolnoma tiho. Naredili smo dva globoka
vdiha in izdiha ter sklenili krog prijateljstva. Krog prijateljstva smo naredili s stiskom roke.
Začela sem jaz, ko je naslednji začutil stisk roke, je stisnil naprej svojega soseda in tako je
stisk potoval po krogu in prišel nazaj do mene.
b. Ogrevanje s plesno tehniko:


Pozdrav

Vaja za ogrevanje je potekala tako, da so otroci hodili prosto po prostoru in kogar so srečali,
so pozdravili s stiskom roke. Naslednji pozdrav je bil tak, da si ob stisku povedal svoje ime,
na koncu pa si z mimoidočim samo vzpostavil očesni stik. Pri tem jih opazujem in usmerjam,
da se gibajo po celotnem prostoru in spreminjajo hitrost gibanja. Pomembno je tudi to, da
upoštevajo drug drugega, se ne zaletavajo in ne prerivajo (Zagorc idr., 2013).
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Morska zvezda

Izvedli smo še vajo Morska zvezda. V poziciji zvezde ležimo in se zapiramo na bok najprej v
eno in nato še v drugo stran. Iz lege v boku smo nadaljevali v poklek in se zakotalili preko
drugega boka v začetno pozicijo (Kovač Valdes, J., 2011, str. 73).
c. Pravljica: Dve lučki (Bitenc, 2013)
Pripovedovala sem jim pravljico Darje Bitenc z naslovom Dve lučki. O pravljici smo se nato
pogovorili, in sicer sem jim postavljala različna vprašanja. Razpravljali smo o tem, kako je
vsak izmed nas poseben kot ti dve lučki, ki svetita v svojem svetu. Tudi mi si moramo
predstavljati, da smo kot zvezde na nebu, nihče izmed nas ni enak, vsak je drugačen in s tem
nekaj posebnega. Spraševala sem jih, kako bi se počutili, če bi bili zvezde in kakšne zvezde bi
bili.
Da si otroci laže predstavljajo, da so res zvezde, so se posuli z »zvezdnim dežjem« oz. smo
naredili igro Nabiranje zvezdic (Kovač Valdes, J., 2011). Sedeli smo po turško in z rokami
nabirali zvezdice tako, da smo jih prijeli s sredincem in palcem ter jih polagali v naročje. Ko
smo nabrali dovolj zvezdic, smo jih zajeli med roke in vrgli nad glavo. Z zaprtimi očmi smo
občutili, kot da nas posuje zvezdni dež in tudi sami počasi postajamo zvezda.
d. Ustvarjanje: »Jaz sem zvezda«
Otroci so z občutkom zvezde, ki so ga prej opisovali, zaplesali svoj zvezdni ples, kot so sami
čutili. Pri tem so imeli na razpolago celoten prostor. Ustvarjanje smo nadgradili s tem, da smo
naredili različna ozvezdja, tako da so se posamezniki povezali skupaj v pare ali skupine ter
gibalno ustvarjali.
e.

Zaključek in sprostitev

Vsak je dobil zvezdo iz kartona, na katero je moral narisati, kako vidi sebe kot zvezdo. Kaj so
otroci ustvarili, smo si ogledali in se o celotnem poteku ure tudi pogovorili. Naloga vsakega
pa je bila, da nese svojo zvezdo domov in jo obesi na vidno mesto, da ga bo vedno spominjala
na to, kako poseben je.
Analiza:
Z začetno uro sem predvsem želela doseči to, da bo vsak posameznik dobil občutek svoje
unikatnosti in enkratnosti. Vsak izmed nas je zvezda svojega življenja in na podlagi tega sem
tudi izbrala pravljico, ki sem jo pripovedovala.
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Začetni krog prijateljstva je dobro umiril skupino, tako da so bili res prisotni in pripravljeni na
nadaljevanje. Pri spoznavni igri je bilo kar nekaj zadržanosti, predvsem pri treh otrocih v
starosti do 5 let, ki so se kljub majhnosti skupine delali, kot da nikogar ne vidijo. Starejši so to
kmalu opazili in sami pristopili do njih ter jih spodbudili k igri. Glede na to, da so se na
začetku večinoma osredotočili le na pozdravljanje in izgovorjavo imen, sem sama določila
hitrost, s katero se naj premikajo po prostoru. Igra je potekala dlje časa, tako da so pri
premikanju res začeli uporabljati celotni prostor, različne poti premikanja in se med seboj
poimensko spoznali. Vaja Morska zvezda, za ozaveščanje centra telesa, je bila izvedena po
pričakovanjih. Po pravljici pa je tekel pogovor, kjer so se spet razgovorili najstarejši v skupini
o tem, kakšne zvezde bi bili. Bilo je še kar precej zadržanosti, tako da sem razgovor o
pravljici in o tem, kako se počutijo kot zvezde, večino časa vodila preko vprašanj. Z vprašanji
je nato stekel tudi razgovor o velikosti zvezde, o njenih posebnih detajlih in nasploh se je
večina otrok resnično vživela v to, da so posebni in s tem zvezde svojega življenja.
Ustvarjalni del je potekal najprej z medsebojnim opazovanjem, ker niso točno vedeli, kako bi
se obnašali oz. so se bali samostojnega izražanja. Kljub temu je gibalno izražanje kmalu
steklo po načrtih in prijetno so me presenetili tudi najmlajši.

Ugotovitve:
Ob začetni razigranosti je bil krog prijateljstva odličen uvod za to, da sem jih postopoma
umirila in pripravila na uro. Pri celotni uri je bilo potrebnih kar veliko spodbud, da so se
otroci najprej besedno izražali in nato začeli z gibalnim izražanjem. Menim, da je bilo to za
prvič povsem pričakovano. Najbolj zadržani so bili trije otroci starosti do 5 let, vendar sta se
dva izmed njih že pri ustvarjanju zelo sprostila in se popolnoma prepustila lastni domiselnosti
in gibanju telesa. Medtem pa je bil najmlajši deček še vedno zadržan in se ni želel vključiti v
dogajanje, ampak je to raje opazoval. Opazila sem deklici, ki sta imeli gimnastično
predznanje, saj sta se večinoma oklepali naučenih vzorcev gibanja, kar je seveda povsem
razumljivo. Ustvarjalnost pa je bila največja pri otrocih brez predznanja, saj sem opazila zelo
zanimiva premikanja po prostoru, uporabo več ravni in smeri gibanja ter različne velikosti
gibov. Osebno mi je bilo težko pustiti otrokom ustvarjati brez glasbe, ker sem sama vedno
ustvarjala na podlagi glasbe. Verjamem pa, da bi jih glasba pri tem zagotovo prevzela in
zavedla in ne bi dosegla takega učinka, kot sem ga brez nje. Pred uro sem si zadala, da morajo
pomen stavka »Jaz sem zvezda« na koncu začutiti vsi otroci in menim, da mi je to uspelo, saj
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se je vsak izmed njih po svoje izpostavil v svoji unikatnosti, za najmlajšega dečka pa sem
zaupala, da se bo tudi slej kot prej izkazal in vživel v dogajanje.

Slika 4: Ogrevanje s pozdravom

3.6.2. Drugo srečanje
Vsebina: Ritem dunajskega valčka
Cilji:


povezanost skupine,



zavedanje in občutenje drug drugega,



usvajanje občutka za ritem,



usvajanje in izvajanje ritma dunajskega valčka,



poznavanje osnovnih značilnosti dunajskega valčka,



krepitev stopal, nog in rok.

Oblika dela: individualna, skupinska.
Potek:
a. Povezava in umiritev:
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Krog prijateljstva

Sedimo v krogu, držimo se za roke in zapremo oči. Ko imamo oči zaprte, opazujemo in
poslušamo svoje dihanje, na koncu pa s stiskom rok sklenemo še krog prijatejstva in odpremo
oči.


Igra »A, E, I, O, U« (Schmidt, 2008)

Odigrali smo igro »A, E, I, O, U«. Po turško smo vzravnano sedeli na blazini, z rokami na
kolenih in zaprli oči. Enakomerno in glasno smo spuščali glas A, čim dlje kot lahko. Pri tem
smo opazovali, kaj čutimo v telesu in na katerem mestu je ta vibracija najmočnejša. Enako
smo naredili še z ostalimi samoglasniki ter občutke med seboj primerjali.
b. Ogrevanje s plesno tehniko:


Plesni fotoalbum

Otroci ob glasbi plešejo prosto po prostoru, ko pa glasba utihne, vsi okamenijo in naredijo
različne poze za plesni fotoalbum. Ob tišini se obnašam, kot da jih fotografiram, da imajo res
občutek, da delamo fotoalbum. Kmalu po začetku jih tudi usmerjam, da naj si predstavljajo,
da so na morju in naredijo eno fotografijo, ki kaže na to, kaj tam najraje počnejo. Nato
zaidemo tudi v šolo in na koncu obstanejo še v pozah, ki jih najraje počnejo v šoli in pa doma.
Vse te poze pokažejo, ko ni glasbe in poskušajo ostati v pozi do začetka naslednje glasbe
(Kovač Valdes, 2011).


»Mi se z vlakom ...« (Kovač Valdes, 2011)

Sedimo v krogu z zravnanim hrbtom, stegnjenimi koleni in stopali, obrnjenimi navzgor v
»flex«. Ob izštevanki se premikamo sede (s pomočjo kolkov) proti sredini kroga in nato po
isti poti nazaj. Ob tem pa govorimo:
Mi se z vlakom peljemo,

Premikanje proti sredini kroga

dobro voljo meljemo.
Ko pa se ustavi vlak,
hitro se prešteje vsak:
Z rokami štejemo na tri in potem iztegnemo
1-2-3, vlak si ti!

roke daleč naprej ter pokažemo na nekoga
nasproti nas in s stopali naredimo »point«.
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c. Pravljica:


Moj dežnik je lahko balon (Peroci, 2001)

Otrokom povem, da jim bom prebrala pravljico Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon.
Pozovem jih, da se udobno namestijo in ji prisluhnejo. Po branju sledi premor in počakam, da
pravljico doživijo in si jo vtisnejo v spomin. Sledijo vprašanja o dogajanju v pravljici, ki
postopoma vodijo v naše ustvarjanje.
d. Ustvarjanje:


Baloni

V krogu sedimo po turško in si med seboj podajamo žogo tako, da najprej potuje zaporedoma
naprej po krogu, nato pa jo po tleh kotalimo. Isto naredimo z balonom in ugotavljamo, kakšno
razliko občutijo pri igri z balonom in igri z žogo. Vsak nato dobi svoj balon in se vživi v tisti
del pravljice, kjer se Jelka igra s svojo žogo. Tudi sami se igrajo z balonom in na
najrazličnejše načine preizkušajo njegovo lahkotnost gibanja. Pri tem jih opazujem in jih ne
omejujem oz. usmerjam.
Naslednja vaja je, da poskusijo, kako visoko in močno ga morajo vreči v zrak, da lahko vmes
dvakrat zaploskajo. Ko usvojijo tehniko metanja in ploskanja, jih razporedim v pare, enemu v
paru vzamem balon, tako da ostane le en balon na par. Podajajo si balone med seboj in v
trenutku, ko ga vržejo sosedu, dvakrat zaploskajo.
Po koncu vzamem in pospravim balone ter jih pozovem, da se uležejo na tla, prisluhnejo in se
prepustijo glasbi. Zavrtim jim klasično glasbo dunajskega valčka. Nato glasbo zavrtim še
enkrat in začnem udarjati po kolenih na poudarjeno prvo dobo, otroci se mi pri tem pridružijo.
Pogovorimo se o tem, kakšen ritem nam igra v tej skladbi, koliko poudarjenih oz. močnejših
udarcev slišimo in koliko je nepoudarjenih udarcev. Sede ponazorimo ritem tako, da udarimo
prvo dobo močno po kolenih in drugi dve potihem plosknemo, otroci sledijo mojemu vzorcu.
Ob naslednjem poslušanju malce počasnejšega dunajskega valčka jim razdelim vsakemu svoj
balon, ki ga vržemo na vsako poudarjeno dobo v zrak. Ko to dobro slišijo in usvojijo,
poskušajo narediti, tako kot so delali prej: na poudarjeno dobo ga vržejo, na drugi dve pa
zaploskajo in pri tem poskušajo slediti melodiji in ritmu, ki jih vodi. Nato vzamem balone in
se po normalnem ritmu dunajskega valčka premikajo po prostoru, tako da stopijo vedno na
poudarjeno dobo. Ko vidim, da so omenjeno usvojili, se še vedno premikajo v istem ritmu s
tem, da ostali dve dobi zaploskajo ali pa sami najdejo način za izražanje ostalih dveh udarcev.
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e. Zaključek in sprostitev
Zaključek naredimo v krogu, kjer se pogovorimo, s čim smo se danes spoznali, povem jim še
nekaj informacij o dunajskem valčku, katerega ritem smo spoznali.
Uro zaključimo s Spečo kačo. Otroci se s hrbtom uležejo na tla tako, da skupaj sestavijo kačo.
Določim glavo in rep kače. Ko se glava uleže, pokrči kolena, zapre oči in se osredotoči na
dihanje oz. spuščanje in dviganje trebuha med dihanjem. Nato se drug otrok uleže tako, da
položi svojo glavo na trebuh prvega otroka, zapre oči in uskladi svoje dihanje z ritmom
dihanja prvega otroka. Tako se uležejo vsi, pri tem jih pozovemo, naj poslušajo ritem dihanja
in se uskladijo tako, da bo na koncu celotna kača v sozvočju. Vodim jih čez domišljijsko
potovanje z nedokončanim koncem. Po koncu potovanja si sami pri sebi ustvarijo konec, ki ga
želijo. Speča kača počasi odpre oči in se postopoma dvigne od repa pa vse do glave (Kovač
Valdes, 2011).
Po končani kači pozovem vsakega od otrok, da pove eno pozitivno stvar današnje plesnoustvarjalne ure, ki mu je bila najbolj všeč in bi jo želel poudariti.
Analiza:
Otroci so drugo uro že vedeli, kaj jih čaka, tako da je krog prijateljstva lepo in brez težav
stekel. Zanimiva je bila igra »A, E, I, O, U«, katere namen je bil sproščanje in raziskovanje
delov telesa. Dobila sem zelo različne odgovore na to, kako in kje čutijo zvok, ki smo ga
proizvajali s samoglasniki. Starejši so odgovorili, da vse glasove čutijo nekje v trebuhu, od
mlajših pa sem dobila odgovore, da jih eni čutijo v ušesu, drugi v rami in spet tretji v kolenih.
Občutek, ki so ga pri tem dobili, pa je podoben brenčanju čebele. Za to pa je seveda treba
dovolj glasno izgovoriti omenjene samoglasnike.
Ogrevanje je bilo zelo dinamično in pri njem so aktivno sodelovali vsi. Tudi najmlajši deček
se je razživel in se veselo pozibaval ob glasbi ter delal najrazličnejše poze, ko je glasba
utihnila. Dobili niso nikakršnih napotkov, razen tega da morajo narediti poze, ko glasba
utihne. Z glasbo sem se malce igrala, in sicer sem vrtela od hitrejših do počasnejših ritmov in
spremljala reakcije. Prav vsi so se popolnoma prilagodili glasbi v ozadju. Če je bila ta živahna
ali umirjena, je bilo tako tudi njihovo gibanje in ples. Z igro »Mi se z vlakom peljemo« smo
okrepili še naše roke, noge in stopala ter nadaljevali s pravljico, ki so jo pozorno poslušali ter
si vmes tudi ogledovali slikanice, ki so prikazovale dogajanje v njej.
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Pri ustvarjalnem delu ure so otroci takoj ugotovili razliko pri podajanju z žogo ali balonom.
Ko so dobili vsak svoj balon, so se popolnoma vživeli v igro in gibanje z balonom. Najmlajši
trije so ga večinoma le metali v zrak in ga lovili, medtem ko so se starejši tega hitro naveličali
in se začeli z njim gibati na različne načine, balon pri njih ni bil več v središču pozornosti, kot
je bil pri najmlajših, ampak je služil bolj kot rekvizit za gibalno izražanje. Kako vreči balon v
zrak in zaploskati, so ugotovili vsi, težave so se pojavile samo, ko smo omenjeno delali v
parih. Pare sem zato izoblikovala tako, da so bili na začetku starejši v paru skupaj z mlajšimi,
nato pa smo ponavaljali toliko časa, da je bil posameznik vsaj enkrat skupaj z vsemi iz
skupine. Počasi smo prešli na značilno glasbo dunajskega valčka, ki smo ji najprej samo
prisluhnili, nato pa smo se osredotočili na udarce, ki jih slišimo najglasneje oz. tiste, ki so
poudarjeni. Še sami smo jih poudarili z udarcem po kolenih, ostala dva pa s tihim ploskom
rok. Otroci so zelo hitro usvojili ritem udarcev, ko pa so ponovno dobili v roke balone, so
imeli na začetku nekaj težav. Treba je bilo namreč uskladiti koordinacijo metanja in ploskanja
ter omenjeno prilagoditi glasbi. Starejši del skupine je kmalu in brez težav usvojil tako met
balona kot tudi hojo po ritmu. Zanimivo je bilo videti, ko sem jim dala kar nekaj časa za
korakanje na udarce, kako so interpretirali ostala dva. Na začetku so samo ploskali, kar smo
prej skupaj sede počeli, vendar je bilo to za njih kmalu preveč lahko oz. »omejeno«, kot so se
izrazili, zato so naredili še dva majhna tiha koraka, videla sem dvig ramen v ritmu,
pozibavanje z boki ... Ker mlajši tega niso tako hitro dojemali, sem se z njimi osredotočila
samo na glavni udarec, in sicer smo se prijeli za roke ter skupaj korakali na poudarjeno dobo.
Na koncu, ko je bilo treba povedati nekaj pozitivnih stvari današnje ure, je bila na začetku
čista tišina. Opogumila se je najstarejša Gaja, ki je takoj izpostavila Filipa, kako se je lepo ujel
s Terezijo in plesal. Ob Gajinem komentarju so se nato sprožili še drugi, ki so bili na enaki
osnovi kot prvi – začeli so hvaliti drug drugega.
Ugotovitve:
Drugo srečanje je potekalo že veliko bolj sproščeno, otroci so bili razigrani, brez strahu in
zavor, kar je bilo vidno že ob njihovi zgovornosti takoj pri prvi igri. Zanimivo je bilo to, da se
je vživel tudi najmlajši deček Filip, vendar le ko je bil skupaj s Terezijo, ki je iste starosti kot
on. Sam ni nikoli tako poskakoval in se gibal kot takrat, ko je bil v paru z njo. Čeprav sem jih
tokrat že malce omejila na določene vzorce, ki so jim morali slediti, so imeli še vedno veliko
možnosti ustvarjanja in raziskovanja, tako pri gibanju z balonom kot kasneje pri interpretaciji
ritma.
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Večina otrok ima občutek za ritem prirojen, obstajajo pa tudi taki, ki tega nimajo, vendar se
lahko občutka za ritem v veliki meri naučimo. Ritmične igre, ki sem jih vključila v proces
učenja, so izzvale veliko veselja in razigranosti, ob čemer so vsi dosegli končni cilj. Starostna
nehomogenost skupine je od mene zahtevala, da sem prilagodila metode učenja dvem
starostnim skupinam otrok, da sem lahko prišla do istih ciljev. Upoštevala sem načelo
postopnosti, tako da smo na začetku iz nadzorovanega gibanja počasi prešli na ustvarjalno
gibanje po prostoru (Zagorc idr., 2013).
Odzivi otrok so bili pozitivni, bili so razigrani in v njih je bilo opaziti obilo veselja. Prav tako
ocenjujem, da je bil že očiten socialni in emocionalni napredek otrok. Najmlajši deček, ki se
je prvo uro izogibal kakršnemukoli gibanju in stiku s preostalo skupino, je bil tokrat že
povsem drugačen, našel si je nekoga, ob katerem se je počutil svobodnega in veselega.
Navdušeno sem opazovala empatičnost najstarejše deklice, ki si je v paru z najmlajšimi zelo
prizadevala, da bodo usvojili določen vzorec gibanja in jih je še vmes med samo uro
opazovala in nekajkrat popravila oz. priskočila na pomoč.
Ker sem otroke tokrat že bolje poznala, sem lahko dobro načrtovala uro in predvidela različna
odstopanja oz. točke, na katerih bo potrebna dodatna pomoč in asistenca. Omenjeni način
poučevanja mi od prej ni bil blizu, vendar sem bila ob cilju, ki sem si ga postavila pred
začetkom ure, vedno prepričana v to, da smo na pravi poti. Ponavadi si nisem vzela toliko
časa, da smo se naučili določen ritem, ker sploh nisem bila pozorna na to, ali so ga otroci
začutili ali ne. Pomembno mi je bilo namreč samo to, da smo se naučili določene korake in jih
ob konstantnem ponavljanju umestili v ritem glasbe. Tokrat sem pa bila na koncu pomirjena
in navdušena, da smo preko igrivosti in ustvarjalnosti dosegli cilj ure.
Velikokrat je najteže povedati nekaj pozitivnega, saj je laže govoriti o tem, kako nismo dovolj
dobri in kako nam določena stvar ne gre. Prav zaradi tega sem želela končati uro v pozitivni
luči in jih zmotivirati, da razmišljajo na tak način. Tako so izpostavili le pozitivne stvari.
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Slika 5: Branje pravljice

Slika 6: Ustvarjanje z baloni

3.6.3. Tretje srečanje
Vsebina: Zibalni korak dunajskega valčka
Cilji:


znajo zaplesati osnovni zibalni korak dunajskega valčka,



usvajanje občutka za gibanje v dunajskem valčku,



zavedanje celega telesa,
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prilagajanje,



usmerjena pozornost,



koncentracija,



medsebojno sodelovanje,



pretok energije ter občutenje energije drugih v prostoru,



občutek povezanosti.

Oblika dela: individualna, skupinska, v parih.
Potek:
a. Povezava in umiritev:


Krog prijateljstva

Posedeni v krog smo se ob zaprtju oči osredotočili na zvoke okoli nas. V tišini smo poslušali
žuborenje vode, ki sem ga predhodno priključila na mali napravi. Stisk roke je potoval okoli
po krogu in odprli smo oči. Naredili smo malce večji krog in z rokami naredili še val, ki je
potoval po vsem krogu nazaj do mene.
b. Ogrevanje s plesno tehniko:


Zeleni krokodil

Otroci stojijo v krogu z rokami v pasu, znotraj kroga je mlaka, v kateri se plazi zeleni
krokodil, ki je zelo lačen otroških copat. Krokodil se plazi po vseh štirih in kogar se dotakne,
mora iti v krog, sezuti copat in se nato ponovno pridružiti ostalim v krogu. Po krogu se otroci
premikajo s prisunskimi koraki v nasprotni smeri urinega kazalca. Potem ko razložim igro,
določim še tistega, ki bo zeleni krokodil v sredini in igra se začne. Stopnjujem jo tako, da ko
ugasnem glasbo, vsi okamenijo. Ko jo ponovno zaslišijo, pa so spet aktivni. Ko krokodil dobi
vse copate za večerjo, jih lepo zloži in zaspi, medtem pa ostali vzamejo vsak svoje copate in
prestrašijo krokodila, tako da se zbudi iz sanj.
c. Pravljica:


O povodnem možu (Brenk, 1992)

Otroci se uležejo na hrbet z glavami skupaj, tako da naredijo obliko rožice. Povem jim, da
bomo poslušali pravljico O povodnem možu iz knjige Babica pripoveduje. Po branju počakam
nekaj časa, da jo podoživijo, nato se usedejo nazaj v krog in se o njej pogovorimo. Postavljam
vprašanja, ki so vodilo v ustvarjalni del.
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d. Ustvarjanje:


Voda in vodni svet + ogledala

Kot so otroci ugotovili, se večji del pravljice dogaja v vodi in voda bomo zdaj postali tudi mi.
Povedali so, da poznajo veliko različnih voda in sedaj lahko postanemo, katerakoli voda
želimo biti. Popolnoma se umirimo in si predstavljamo, kakšna voda smo, ko to res začutimo,
se začnemo premikati po prostoru kot voda. Nato se vsi skupaj vživimo v valovanje morja in
tako začnejo z ustvarjanjem najrazličnejših valovanj.
Po gibalnem izražanju otroke razdelim v pare tako, da stojijo v dveh vrstah, drug nasproti
drugega. Ena vrsta predstavlja ogledalo, druga vrsta pa se samo opazuje v njem in dela
različne gibe, da na začetku preverijo ali njihovo ogledalo služi svojemu namenu. Najprej
začnemo s preprostimi gibi, nato se z gibi malce igramo in na koncu še zamenjamo vloge.
Še vedno stojimo v parih in poizkusimo narediti ogromen vodni val, ki potuje kot gugalnica iz
ene strani na drugo. Ko je val na najvišji točki, se počutimo lahki kot voda oz. leteči balon.
Nato pa se popolnoma sprostimo, teža nas prevzame in val potuje na drugo stran, kjer imamo
isti občutek lahkosti. To smo nekajkrat ponavljali tako, da so se med seboj gledali in poskušali
narediti isto amplitudo gibanja. Nato jih prosim, da enako naredijo v ritmu dunajskega valčka
in na koncu še dvakrat zaploskajo. Po nekajkratnem ponavljanju pa namesto ploska dvakrat
prestopijo – ko je val v najvišji in najlažji točki. Amplitudo gibanja oz. vala, ki poteka kot
gugalnica iz ene strani na drugo, ponazorijo z rokami in zgornjim delom telesa ter premikom
vstran.

e. Zaključek in sprostitev
Z otroki se pogovorimo o današnjem dogajanju in ugotovimo, da smo ritem dunajskega
valčka iz prejšnje ure povezali z valovi in določenimi koraki. Povem jim, da je bilo to
valovanje osnovni zibalni korak dunajskega valčka. Sprašujem jih, kakšen je bil njihov
občutek, ali so lahko še vedno ohranjali to lahkost na najvišji točki, ki je bila podobna lahkosti
balona, s katerim smo se igrali prejšnjo uro.
Na koncu naredimo sprostitveno meditacijo »V globinah morja« (Srebot in Menih, 1993, str.
34). V tej meditaciji se otroci zaprejo v podmornico in v njej opazujejo bogastvo morja in se
pri tem popolnoma sprostijo.
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Analiza:
Sama ura se je začela z žuborenjem vode in s tem občutkom smo tudi nadaljevali z igro Zeleni
krokodil, ki je prebival v mlaki. Voda nas je spremljala tudi, ko je vsak izmed nas postal voda.
Neverjetno, koliko veselja vedno povzroči igra z zelenim krokodilom, bilo je smeha in veselja
polno. Ko smo že končali celotno uro, so se ponovno želeli igrati zelenega krokodila.
Ustvarjalnost otrok ob tem, ko so postali voda, me je prav presenetila. Uporabili so celoten
prostor in vse ravni ter smeri gibanja. Kotalili in zvijali so se po tleh, hodili visoko po prstih,
se premikali čepe, uporabljali so roke, noge, glavo in celotno telo povezano in tudi posamezne
dele telesa ločeno oz. izolirano. Gibali so se samostojno, le Filip in Terezija sta ponovno
sodelovala in to počela v paru, s tem da Filip ni le ponavljal za njo, ampak se je tudi
samostojno in zelo veselo gibal. Igra ogledal je sprožila ogromno smeha in različnih gibov,
pri tem ni bilo večjih težav in usvojili so jo prav vsi. Prav tako je bilo tudi pri ponazarjanju
velikega vala, ki je potoval iz ene strani na drugo ter se ponovno vračal na začetek. Starejše
deklice so se res vživele v občutek ogromnega vala. Vidno je bilo, kako se je njihova teža
spreminjala od zelo težke k popolnoma lahkotni, ki jih je pripeljala do tega, da so bile na
koncu povsem na prstih, v vmesnem delu pa težke, kar je bilo očitno tudi pri glasnem in
spontanem izdihu ob tem. Ob usvojitvi omenjenega občutka gibanja ni bilo težko dodati
ploskanja in na koncu še prestopa. Ura je res stekla še bolje, kot sem pričakovala in vsi so
dosegli cilj, ki sem ga začrtala. Ob končni analizi ure so vsi navdušeno pripovedovali o
občutkih, ki so jih imeli in o tem, kakšna voda so bili, kar niti ne bi potrebovali slišati, saj so
bila njihova gibanja več kot očitna. Vsi so namreč postali točno tisto, kar so si zamislili in
temu primerno ustvarjali z gibom.
Ugotovitve:
Razigranost in veselje našega tretjega srečanja sta bila na visokem nivoju. Otroci so
neizmerno uživali ob vseh dejavnostih, ki so jih počeli. Pomembnost začetne povezanosti in
sprostitve je odigrala pomembno vlogo, saj so bili še pred začetkom polni energije, zato sem
mislila, da bodo to uro »neukrotljivi« in jih bom težko motivirala za pripravljene dejavnosti.
Res je bilo treba pri začetnem krogu prijateljstva nekajkrat omeniti, kaj zahtevam in še enkrat
ponoviti pravila, vendar sem jih zelo hitro pritegnila in bili so pripravljeni na delo.
Dejavnosti so bile osnovane na igri in raziskovanju in ravno to je otroke pripeljalo do
samostojnega izražanja in gibanja po prostoru. Pri tem ni bilo potrebno niti posebno vodenje
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niti omejitve. Ko smo se podali v vodni svet, smo tudi ostali v njem in tako je ura brez težav
stekla do konca.

Slika 7: Poslušanje žuborenja vode v začetnem krogu prijateljstva

3.6.4. Četrto srečanje
Vsebina: Osnova dunajskega valčka v ritmu in pravilni drži
Cilji:


znajo zaplesati osnovni zibalni korak dunajskega valčka v ritmu in pravilni drži,



usvajanje občutka za držo v standardnih plesih,



sposobnost integracije pridobljenih znanj,



zavedanje svojega telesa,



zavedanje in izražanje lastnih občutenj,



usklajevanje in uglaševanje drug z drugim,



sposobnost prilagajanja.

Oblika dela: individualna, skupinska, v parih.
Potek:
a. Povezava in umiritev:


Pozdrav s ploskom (Schmidt, predavanja, 2010)
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Postavljeni smo v krogu in pošljem pozdrav s ploskom svojemu desnemu sosedu tako, da se
obrnem proti njemu, sosed naredi enako – vse dokler pozdrav ne pride nazaj do mene.
Ploskanje v naslednjem krogu stopnjujemo, da je še hitrejše. Za konec pa vsak pozdravi
soseda s ploskom na svoj način.
b. Ogrevanje s plesno tehniko:


»Spremenimo se v sadje in zelenjavo.«

Otroci sproščeno tečejo po prostoru in na udarec na gong se ustavijo in spremenijo v tisto
sadje ali zelenjavo, ki ga pokažem (banano, jabolko, grozdje, hruško, por, lubenico). Otroci
oblikujejo sadje s svojim telesom, kakor si ga predstavljajo.
c. Pravljica:


»Resnične sanje« (Kimylongh Sea, 2011)

Otroke pripravim na poslušanje pravljice. Uležejo se na tla in se prepustijo potovanju dečka
Lana.
Po pravljici, v kateri smo spoznali čustva, se posedemo v krog in vsak se osredotoči nase in na
to, kako se trenutno počuti in kakšna čustva ga navdajajo. O teh čustvih nikomur ne govori,
ampak samo vstane in ob rahli glasbeni spremljavi odpleše svoj ples čustev.
d. Ustvarjanje:


Baloni in valovi

Zdaj pa izražanje s čustvi poskusimo še z igro z baloni, in sicer se z njimi gibajo v skladu s
tem, kakšna čustva morajo izraziti (veselje, žalost, resnost, zdolgočasenost).
Z balonom naredimo osnovni zibalni korak dunajskega valčka tako, da ga na koncu vržemo in
dvakrat zaploskamo, nato ponovimo prvi del, v drugem pa namesto ploskanja prestopimo na
mestu.


Gora ali velikan (Schmidt, 2003)

Ko balone odložimo, se postavimo v pare drug nasproti drugega. Stojimo v rahlem razkoraku,
s stegnjenimi in vzporednimi nogami, s katerimi se »vkopljemo« v tla in zrastemo kot gora
kar se da visoko – tako da se z glavo skoraj dotaknemo neba. Občutek imamo, kot da nas
nevidna vrv, pritrjena na vrh glave, vleče še malce navzgor in tako se povečamo še za nekaj
milimetrov. Na ta način dobimo pravilno držo telesa za nadaljevanje.
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Drža standardnih plesov in osnovni zibalni korak dunajskega valčka

V prejšnji poziciji še vedno stojimo nasproti drug drugega in izvedemo osnovni zibalni korak
dunajskega valčka s prestopom na mestu, pri tem še vedno poskušamo ohranjati lahkost, ki jo
imamo na koncu vala, ki smo ga delali skupaj z baloni.
Ko omenjeno usvojimo, poskušamo narediti enako stvar, le da se najprej držimo za roke in
nato za komolce, ki ostajajo v isti ravnini z rameni. Po nekajkratnih ponovitvah se primemo v
pravilno držo za standardne plese. Drža za komolce nam predstavlja pladenj, na konec
katerega položimo coca-colo, ki je ne smemo razliti. S tem plesalec svojo levo roko pokrči v
višino, isto naredi plesalka z levo roko in tako skleneta roki, ki predstavljata coca-colo na
koncu pladnja. Z desno roko pa plesalec objame plesalko, tako da ji položi roko pod lopatico,
plesalka pa zgolj položi svojo roko na njegovo. Tako dobimo držo za dunajski valček, ki ga
odplešemo najprej brez in nato še z glasbo.
e. Zaključek in sprostitev


»Iskanje harmonij« (Kralj, 2012, str. 75)

Spontano se primemo za roke ob glasbi in oblikujemo krog. Proti sredini hodimo z različnim
ritmom, tako da govorijo samo oči (začudeno, nasmejano, grdo, prestrašeno). Krog strnemo in
čutimo valovanje ter povezanost skupine kot celote: na 3 dobe se zibamo levo in desno oz.
stisnemo roke na poudarek (1. doba). Končamo leže na trebuhu, roke se dotikajo v centru
kroga, malo se povaljamo.


»Naval smeha«

Vprašam jih o občutkih današnje ure. Ker so bili vsi občutki pozitivni in veseli, na koncu sede
v krogu sklenemo roke in se začnemo na ves glas smejati neprestanih 40 sekund.
Analiza:
Že pred začetkom ure so bili otroci izjemno nemirni in razposajeni, začetna dejavnost ploska
tudi ni imela povsem sproščujočega učinka, se je pa skupina kljub temu na nek način povezala
z usklajenim ploskanjem. Njihovo igrivost smo nadaljevali z igro, v kateri je bilo dovolj
svobode, da so se lahko malce »znoreli«, vendar so na koncu še vedno pokazali omenjeno
sadje oz. zelenjavo, kjer je bilo mogoče videti veliko različnih slik in predstav o tem, nekateri
so to uprizorili s celotnim telesom, drugi so sadje nakazali samo z rokama. Pred branjem
pravljice sem morala kar malce povzdigniti in zaostriti glas, da so se resnično umirili in leže
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poslušali. Pravljica jim je bila všeč, kar sem videla po njihovih izrazih na obrazu in na nek
način jih je tudi umirila. Pri »plesu njihovih čustev« je bilo ponovno veselo in nabito z
energijo, kar je pokazatelj, da se imajo vsi lepo in veselo. Kljub temu pa sem jih zmotivirala,
da odplešejo z balonom tudi drugačna čustva, kot so žalost, jeza in resnost in prav zanimivo je
bilo opazovati ta nasprotja v razpoloženju in energiji. Prav vsi so usvojili standardno držo in
plesali v njej osnovni zibalni korak dunajskega valčka, kar potrjuje usvojitev glavnega cilja te
ure.

Ugotovitve:
Ura je bila namenjena ugotavljanju lastnih čustev in integraciji pridobljenega znanja.
Ocenjujem, da je ustvarjalnost otrok na že zelo visokem nivoju. Vsak si namreč že upa in
poizkuša izražati skladno s svojimi občutki in izhajajoč iz sebe. Razposajenost in veselje sta
se malce sprostila, ko sem jih postavila v držo standardnih plesov in so morali tako odplesati
osnovni korak dunajskega valčka. Seveda so bili v primerjavi s prejšnjimi dejavnostmi pri tej
popolnoma omejeni, zato so delovali povsem po pravilih, ki so jim bila dana. Ko sem zaznala,
da niso najbolj srečni, sem jih še enkrat pozvala, naj se vrnejo k občutkom valovanja teže in
lahkosti, kot da bi se še vedno igrali z balonom. Pozibavanje sem še malce popestrila s tem,
da so omenjeni zibalni korak odplesali z različnimi čustvi, pri katerih se je spremenil tudi
način njihovega gibanja – od lahkotnega pozibavanja k direktnemu, jasnemu in ostremu.
Končni cilj je bil dosežen in kljub njegovi »suhoparnosti« sem ga spontano prilagodila poteku
ure, ki je bila povezana s čustvi, kar je bilo otrokom še bolj zanimivo in so si ga res
zapomnili.
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Slika 8: Poslušanje pravljice

3.6.5. Peto srečanje
Vsebina: Ritem in osnovni korak sambe
Cilji:


poznajo ritem in osnovni korak sambe,



usklajevanje in uglaševanje s skupino,



sprostitev giba,



čutenje glasbe,



spodbujanje plesno-gibalne ustvarjalnosti,



povečevanje samozavesti in pozitivna samopodoba,



sprejemanje strpnosti in drugačnosti.

Oblika dela: individualna, skupinska.
Potek:
a. Povezava in umiritev:


Krog prijateljstva
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Ko se primemo za roke, pogledamo, kdo je naš levi in kdo desni sosed, nato zamižimo.
Osredotočimo se na naše dihanje in nato potihem ponovimo ime desnega soseda in levega
soseda ter pustimo energiji, da steče po celotnem krogu.


Igranje na boben

Ko so se sprostili, se ponovno usedejo. Pokažem jim boben, ki sem ga prinesla s seboj z
določenim razlogom. V vsakem izmed nas namreč igra neka melodija, ki jo čutimo, ta se
spreminja premo sorazmerno z našim razpoloženjem. Če smo veseli, je naš ritem prav tako
vesel in poskočen, če smo žalostni, je temu primeren tudi naš ritem v telesu. Kakšen ritem je v
tistem trenutku vsak izmed nas čutil, je v tej dejavnosti prikazal z igranjem na boben. Ko je
dobil boben, je nanj zaigral kratek odsek ritma, ki ga je v sebi čutil. Vsi ostali smo pozorno
prisluhnili temu ritmu, ki smo ga ponovili s ploskom. Boben je potoval po krogu in vsak je
zaigral nanj svojo melodijo, dokler ta ni prišel spet do mene.

b. Ogrevanje s plesno tehniko:


»Afriški poglavarji«

Otroci so postavljeni v krog, poglavar pa se postavi v sredino kroga in začne z enostavnim
plesnim gibom, ki si ga sam izmisli, ostali pa ga poskušajo posnemati. Ko se poglavar odloči,
da ima dovolj, z očmi poda gib naslednjemu ali pa samo stopi nazaj v krog in nadaljuje
naslednji.
c. Pravljica:


Juri Muri v Afriki (Pavček, 2012)

Vprašam jih, na kaj najprej pomislijo ob besedi Afrika. Ob asociacijah na besedo jih povabim
k poslušanju zgodbice o Juriju Muriju, ki se je odpravil v Afriko. Ko preberem pesem, jim
pustim nekaj časa, da jo podoživijo, nato pa začnem z vprašanji, ki so povod v naš ustvarjalni
del.
Povem jim, da se bomo danes tudi mi povezali z Afriko in zaplesali na način, na katerega
plešejo ljudje v tistih krajih. Pri njih je namreč zelo pomemben stik s tlemi oz. podlago in iz
tega izhajajo vsi gibi. Pokažem jim videoposnetek plesa otrok. Pogovorimo se o posnetku,
sprašujem jih, zakaj so otroci bosi in kako plešejo. Ugotovimo, da je res očitno, da so povsem
povezani s podlago in jih s tem napeljem na nadaljnje ustvarjanje.
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d. Ustvarjanje
Razporedimo se po prostoru, roke so ob telesu in povsem sproščene, za noge in stopala pa si
predstavljamo, da so mogočne korenine, ki so zasidrane in se razprostirajo globoko v tla.
Stoje na mestu preizkušamo, kako prožna so naša kolena in na kakšen način se lahko gibamo
z njimi. Ko nekaj časa raziskujejo, jih vprašam, ali se sedaj počutijo še bolj ozemljene.
Raziskujemo, kako je, če bi bili sedaj na trampolinu in bi skakali gor in dol tako, da še vedno
ohranjamo na tleh vsaj konice prstov. Otroci se pri tem začnejo pozibavati, pete sej jim počasi
odlepijo od tal, se jih ponovno dotaknejo, pri tem pa ohranjajo sproščena kolena, ki se še kar
gibajo gor in dol.
Sedaj pa se odpravimo na sprehod in ohranjamo to gibanje. Pomagam jim s tem, da morajo
vedno, preden stopijo, s prsti poizkusiti, ali je njihov korak sploh varen, da se lahko tal
dotakne celo stopalo. Opazujem jih, nekateri so že lepo usvojili omenjeno gibanje, še vedno
pa je nekaj takih, ki jim to predstavlja majhno težavo.
Povabim jih v krog, primemo se za roke in se ponovno povežemo s tlemi ter skupaj gibamo v
kolenih. Vsi počasi usvojijo gibanje in ritem celotne skupine. Hodimo po krogu in pri vsakem
koraku se ustavimo, zazibamo v kolenih in nadaljujemo svojo pot.
Ponovno so naši pogledi usmerjeni v krog, kjer vidimo pred seboj vsak svojo muho, na katero
moramo stopiti in jo dvakrat pohoditi, nato pa se pojavi še ena majhna žival zunaj kroga, na
katero zdaj stopimo vzratno in jo dvakrat pohodimo. Najprej začnemo izvajati ta gib počasi in
ga nato stopnjujemo – tako da ima celotna skupina enak ritem gibanja in smer korakov.
Presenetljivo hitro pridemo do osnovnega koraka sambe, nato pa zavrtim počasnejšo glasbo
sambe. S sklenjenimi rokami v krogu se najprej zibamo v kolenih ter se z osnovnim korakom
sambe pomikamo v krog in iz njega, tako da omenjeno vsi že zelo dobro obvladajo.

e. Zaključek in sprostitev
Posedene v krog povprašam o ustvarjalni izkušnji. Ugotovimo, da smo potrebovali tri korake,
da smo pohodili muho in ob tem smo se stalno pozibavali v kolenih, obenem pa bili povezani
s tlemi. Otroci povedo, da so imeli občutek, ko da so bili neprestano na »fedrih«. Razkrijem
jim, da smo tako usvojili osnovni korak sambe, ki spada med latinskoameriške plese, njena
značilnost pa je prav to sproščeno pozibavanje v kolenih. Povem še nekaj značilnosti sambe,
ki jo ponavadi plešemo v paru in s katero se bomo še seznanili.
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»Čarobna svečka prijateljstva« (Zagorc idr., 2013, str. 96)

Otroci se posedejo razpršeno po prostoru, eden izmed otrok drži v rokah gorečo svečko
prijateljstva in se ob mirni glasbi sprehaja po prostoru okoli prijateljev. Svečko poda, komur
želi, tako da ga najprej nežno poboža. Ta otrok vstane, vzame svečko in da prostor prijatelju,
od katerega jo je prejel. Dejavnost se zaključi, ko vsi otroci prejmejo svečko prijateljstva.
Analiza:
Razposajenost otrok pred začetkom ure in v krogu prijateljstva je popolnoma umirilo igranje
na boben in ponavljanje ritma, ki ga je zaigral vsak izmed prisotnih. Afriški poglavarji pa so
ponovno ogreli otroke in jih popeljali v svet gibanja. Zanimivo je bilo opazovati, kako so se
razživeli ob glasbi. Najstarejši so kar poplesavali v krogu in si sploh niso želeli prepustiti
mesta nekomu drugemu, prav tako so se razživeli mlajši, ki pa so s kratkimi sekvencami
gibanja kar hitro odšli iz kroga. Ritma sambe nisem posebej obravnavala, ampak sem ga
združila skupaj z osnovnim korakom sambe, v katerem so se pozibavali vsi in ki je bil
primeren začetni motivaciji in dejavnostim. Glavni cilj ure so usvojili vsi.
Ugotovitve:
Ustvarjalni del ure sem načrtovala nekoliko drugače, kot je bila na koncu izvedena, ker nisem
bila povsem prepričana, kakšen bo nivo dojemanja določenih vzorcev. Prilagodila sem se
dinamiki skupine in trenutnemu občutku, ki me je vodil po pravi poti, po kateri sem dosegla
želeni cilj. Otroci so v dejavnostih uživali, ustvarjali in se tudi nekaj naučili.
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Slika 9: Usvajanje osnovnega koraka sambe

3.6.6. Šesto srečanje
Vsebina: Osnovni korak sambe v paru
Cilji:


usvojijo osnovni korak sambe v paru,



čutijo ritem sambe,



usklajevanje s skupino in partnerjem,



čutenje in raziskovanje svojega telesa,



usvajanje sposobnosti prilagajanja,



usvajanje sposobnosti sledenja in vodenja.

Oblika dela: individualna, skupinska, v parih.
Potek:
a. Povezava in umiritev:


»Začutimo telo« (Srebot, Menih, 1996, str. 36)
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Otroci se uležejo na mehko podlago, zaprejo oči in se osredotočijo na moje besede, ki jih
vodijo v odkrivanje gibčnosti in živahnosti svojega telesa. Z vprašanji o legi glave, rok,
hrbtenice, bokov, nog, stopal in napetosti oz. sproščenosti mišic jih popeljem v odkrivanje
lege svojih delov telesa, v morebitna odkritja napetosti, sproščenosti in bolečine. Poskušajo
sami ugotoviti, kaj jim prija, kaj jih moti ali pa celo boli.
b. Ogrevanje s plesno tehniko:


Gibalna igra »stop« (Kralj, 2012, str. 63)

Otroci se gibajo po prostoru, med njimi pa ima vsak možnost reči »stop«. Ko to izgovori, se
vsi ustavijo, pri tem so pozorni na prostor okoli sebe in na zavedanje lastnega telesa v tej
stoječi poziciji. Ta, ki se ustavi, lahko medtem prosto hodi, s tem da drugih ne ovira pri tem,
in ko reče »naprej«, se začnejo gibati tudi vsi ostali iz skupine. Ker so govorili »stop« samo
določeni, sem kmalu postavila pravilo, da lahko vsak samo enkrat reče »stop« in »naprej«, na
vrsto pa morajo priti vsi iz skupine.
c. Pravljica:


Matilda (Dahl, 2006)

Posedemo se v krog in se pripravimo na branje odlomka iz najljubše knjige, ki jo je prinesla
Gaja.
d. Ustvarjanje:


Sledenje

Sedaj pa ne bomo postali Matilda, ker nimamo takih moči, ampak bomo imeli malce drugačen
izziv, ki pa tudi ni »mačji kašelj«. Otroke razdelim v pare in vsakemu paru dam eno palico.
Palico držijo s kazalcem desne roke vsak na eni strani in se z njo premikajo po prostoru.
Pozorni so, da ta ne pade na tla. Ko obvladujejo palico, raziskujejo načine, na katere se še
lahko premikajo po prostoru s palico – lahko krožijo, se zavrtijo pod njo ... Ko malce
raziskujejo, jim namignem, da je najlaže, če se gledajo v oči.


Samba

Primemo se za roke in v ritmih sambe hodimo po krogu v eno in drugo smer. Ko se otroci
spomnijo tega, se premikajo še v krog in iz njega z istim občutkom, kot smo ga imeli prejšnjo
uro.
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Ko to že zelo dobro obvladajo, jih razdelim v pare, tako da stojijo drug nasproti drugega.
Ponovno zrastemo skoraj do oblakov kot velikani in se še za milimeter potegnemo navzgor,
kot da bi imeli v laseh navidezno vrv, ki nas vleče. V roke dobijo palico in se v ritmih sambe
samo pozibavajo v kolenih, tako da uskladijo gibanje s svojim partnerjem. Z istim občutkom
odplešemo osnovni korak sambe, le da tisti, ki gledajo proti oknu, začnejo s korakom naprej,
drugi pa sledijo. Še vedno je treba paziti na to, da je osnovni korak izveden brez padca palice.
Ko so ugotovili princip, jih pozovem, da ga nadgradijo s pravim ritmom sambe in
pozibavanjem v kolenih.
Na koncu se primemo v držo, ki je podobna kot pri standardnih plesih, le da pladenj ni tako
ozek, coca-cola na njem pa je majhna in podolgovata, pri čemer se jim stikajo dlani in
komolci. V taki drži odplešejo še osnovni korak sambe v ritmu, s tem da se pari menjajo med
seboj.
e. Zaključek in sprostitev


Pogovor o njhovih občutkih pri uri



»Dva kot eno« (Šušteršič, Zagorc, 2010, str. 80)

Za konec naredimo vajo »Dva kot eno«. Učenci mirno in zravnano sedijo v parih po turško in
se s hrbti dotikajo po čim večji površini. S hrbti poskusijo zaznati dihanje svojega soseda in
njegovo bitje srca. Poskušajo uskladiti dihanje tako, da se vdih in izdih zgodita istočasno. Na
koncu poskusijo vstati brez pomoči rok.

Analiza:
Ob začetni razigranosti so se z igro raziskovanja telesa stežka umirila, starejši so upoštevali
moja opozorila in so se kmalu prepustili vodenju skozi odkrivanje svojega telesa, medtem ko
mlajši del skupine kar ni mogel ležati pri miru in se je neprestano premikal. Zato pa je bila
igra »stop« na pravem mestu, saj so lahko sprostili svojo energijo in se razživeli ob gibanju po
prostoru. Vodenje palice je bilo kar zahtevno, še posebej za najmlajšo skupino otrok, katerih
cilj je bil zgolj to, da palica ni padla na tla, kaj več od premikanja po prostoru pa niso
ponudili. Starejši pa so kaj kmalu ugotovili princip premikanja ter se začeli poigravati z
vrtenjem okoli palice, z raznimi prečkanji palice pod in nad njo ter se tudi povezali z drugim
partnerjem.
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S pomočjo palice sem tudi razložila premikanje naprej in nazaj v paru, ki ni enako kot pri igri
ogledal. Omenjeno so zelo hitro razumeli, ob tem ni bilo potrebne pretirane razlage, treba je
bilo določiti samo to, kdo gre na začetku naprej in kdo sledi. Tudi osnovni korak sambe jim
nato ni delal težav, usvojili so ga prav vsi.
Ugotovitve:
Nemirnost in razposajenost na začetku ure je tudi znak, da se otroci po toliko srečanjih že zelo
domače in dobro počutijo, kar je pozitivna povratna informacija. Vendar sem morala biti kljub
temu ostra ter jasno in glasno poudariti pravila, da smo lahko skoncentrirano delali. Napredek
na osebnostnem nivoju otrok je zelo očiten in tudi sama sem se vživela v omenjeni način
poučevanja. To uro nisem zasledila pogledov, ki gledajo naokoli in se sprašujejo, ali delajo
prav, preprosto so bili povezani vsak s seboj in delali tisto, kar so v danem trenutku čutili in
želeli. Osnovni korak sambe v paru so že zelo hitro usvojili, brez prevelike razlage. Cilj je bil
ponovno dosežen.

Slika 10: Postavitev drže za sambo
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Slika 11: Vodenje palice

3.7.

Interpretacija rezultatov

Pravijo, da je vsak začetek težak in tudi ustvarjalno-plesne delavnice, s katerimi sem se prvič
spoprijela, so bile zame velik zalogaj. Vsako uro sem skrbno pripravila in preučila veliko
literature, ki mi je pomagala pri izvedbi. Velikokrat pa se je ura najboljše odvila ravno takrat,
ko nisem točno vedela, na kakšen način priti do cilja, ampak sem se le prepustila situaciji in
bila na koncu presenečena nad spontanostjo, lastno kreativnostjo in končnim rezultatom.
Zakaj je do tega prišlo? Menim, da prav zaradi tega, ker sem bila popolnoma sproščena in
prepričana v svoje početje, s čimer je ustvarjalnost lahko prišla na plano. Omenjeno potrjuje
Bizjakova (1997) v teoretičnem delu diplomske naloge, kjer govori o naravni danosti človeka,
da je ustvarjalen in svoboden, imeti mora le zaupanje vase in notranji mir. Prav tako pa je
spontanost dobra vrlina – še posebej pri delu z otroki, ki ti lahko še tako dobro načrtovanje
kmalu popolnoma obrnejo in spremenijo, kar zahteva hitro reagiranje s strani pedagoga.
Distancirala sem se od ustaljenih vzorcev poučevanja standardnih in latinskoameriških plesov
in raziskovala vmesno pot učenja in priznati moram, da sem bila na začetku neprepričana vase
in v to, ali mi bo uspelo, saj je bilo to zame prvič. Občutki so bili podobni kot takrat, ko sem
prvič dobila skupino otrok, brez da bi poznala njihova znanja in sposobnosti, izkušenj z otroki
nisem imela veliko, izpeljati pa sem morala trening sambe. Ta občutek je bil v meni pred
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začetno uro in še pred naslednjima dvema. Vendar pa sem ob stiku z otroki takoj točno
vedela, kako je treba voditi uro. Glavna najvidnejša cilja – naučiti otroke osnovnih korakov
standardnega in latinskoameriškega plesa – ki sem ju postavila, nista bila zelo zahtevna.
Pomembna je bila predvsem pot, po kateri smo ju dosegli ter vsi ostali cilji omenjenih
delavnic, ki dolgoročno največ pomenijo za celostni razvoj posameznika. To poudarjam, kot
je že v teoretičnem delu omenjeno, ker je način učenja profesionalnega športnega plesa, ki
sem ga sama od prej navajena, povsem drugačen. Z vsako uro mi je postajalo všeč to, da sem
res videla napredek vsakega posameznika in sproti dobivala povratne informacije z njihove
strani o sami uri in njihovem počutju. Skladno s tem sem lahko kakšno stvar naslednjič
naredila drugače ali pa sem zgolj dobila potrditev, da sem na pravi poti. Ugotovila sem, da
sem se na ustvarjalni poti učencev, skladno z njimi, razvijala tudi sama. Učitelj ima, kot pravi
Houtz, veliko različnih vlog, ki jih je sam razdelil glede na različne psihološke šole in od
katerih mi je najbližja humanističena šola, ki pripisuje važnejšo vlogo učencu, medtem ko je
učitelj le sodelavec v procesu učenja in razvijanja samousmerjevalnih in samomotivacijskih
sposobnosti in naravnanosti (Hotz, 1994, v Kroflič, 1999). Prav to potrjuje tudi kitajski
pregovor, ki pravi: »Teachers open the door, but you must enter by yourself« (Učitelj odpre
vrata, vendar skozi njih moraš vstopiti sam) (Popik, 2012).
Otrok je bilo na začetku 11, vmes pa sta dva zaradi ostalih obveznosti delavnice morala
zapustiti. Kljub temu so bili starši in otroci zelo fleksibilni glede urnikov, tako da sem dvakrat
izvedla srečanje posebej za mlajšo in posebej za starejšo skupino otrok, saj je bil starostni
razpon vseh velik in je bilo tudi njihovo dojemanje na različnih nivojih. S tem je bilo delo
kvalitetnejše v posamezni skupini, ker sem se res lahko posvetila potrebam in stopnji
dojemanja. Kljub temu pa moram reči, da sem mlajšo skupino na začetku malce podcenjevala.
Zanimivo je bilo to, da so bili prav oni v gibalno-ustvarjalnih dejavnostih tisti, ki so me s
svojim gibalnim izražanjem največkrat povsem presenetili v smislu iskrenosti in pristnosti
gibanja.
Otroci so se od začetnega srečanja naprej razvijali na gibalni ravni ter zraven krepili psihično,
intelektualno, duševno, duhovno in socialno hkrati. Opazen je bil njihov napredek v odnosu
do skupine in tudi lasten napredek, ki je bil izražen v ustvarjalnih dejavnostih. Opazno je bilo,
da so se zelo privadili na svobodo ustvarjanja ter se pri tem povsem izživeli. Ko je prišlo do
sekvenc, kjer so morali preprosto delati po navodilih, pa sem v njihovih očeh zaznala
nekoliko »zdolgočasenosti«. Res je, da v plesni drži, v katero sem jih postavila, ni bilo
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pretirano veliko svobode, vendar sem kljub temu našla nekaj zanimivih idej, s katerimi so si
še tako suhoparne korake popestrili, večkrat ponovili in omenjeno res usvojili.
Na začetnih srečanjih sem videla, da je treba nameniti več pozornosti zavedanju lastnega
telesa, ker se preprosto z njim na splošno ne ukvarjamo veliko in ga ne raziskujemo
podrobneje, posledično ne vemo, česa je naš mehanizem sposoben. To je bilo očitno na
začetku, ko je bilo gibanje res samo hoja in premikanje po prostoru, malo je bilo namreč
takih, ki so res izkoristili vsak delček svojega telesa in z njim poskusili nekaj drugega, ga
poskusili premakniti na drugačen način. Z vsakim srečanjem se je to zavedanje telesa
izboljševalo in tudi izdelki oz. gibanja so bila bolj celostna in izvirna. Na začetku je bilo
očitno in prav tako navaja tudi Krofličeva (1992), da je izražanje z gibanjem še vedno na
nizkem nivoju in pri nas zavirano, saj se je težko »razgaliti« brez besed in v izražanje vključiti
samega sebe in svoje telo. To je bilo očitno še posebej pri začetni zadržanosti otrok. Še enkrat
bom izpostavila pomembnost ustvarjanja z gibanjem za otroke, ki ga je izpostavila tudi Susan
Griss (2013), da vsak otrok lahko ob gibalnem izražanju dela na svoji ravni in nivoju in prav
vsak je sposoben doseči rezultat.
Po končni evalvaciji celotnih delavnic sem bila presenečena nad rezultati in zadovoljstvom
vključenih otrok ter tudi nad osebnostnim napredkom. Ugotovila sem, da niso bili samo otroci
tisti, ki so bili neprestano aktivni, ampak sem tudi sama vložila mnogo več energije v sam
proces poteka ure kot pa pri običajnem načinu poučevanja športnega plesa. Razlog je nabrž
tudi v tem, da sem večino stvari pri tradicionalnem poučevanju počela že povsem avtomatsko
in si nisem sproti postavljala še tistih majhnih ciljev, ki so me vodili ob omenjenih delavnicah.

3.8.

Odgovori na raziskovalna vprašanja

Ob iskanju vmesnega modela poučevanja športnega plesa sem dobila odgovore na
raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila na začetku. Skupek spoznanj predstavljam v
nadaljevanju.


Kakšni so odzivi otrok na ustvarjalne plesne dejavnosti?

Otroci so ustvarjalne plesne dejavnosti sprejeli zelo pozitivno, saj so jim dale občutek
svobode, ob njih ni bilo treba razmišljati, ampak so bili preprosto tisto, kar so želeli biti in se
na tak način tudi izražali. Očitno je bilo njihovo veselje ob igri in ustvarjanju, ki so ga tudi ob
končnih evalvacijah ure ubesedili in s tem potrdili svoja in moja občutenja ob opazovanju.
Igra predstavlja pomemben in naravni del njihovega otroštva in ravno to jih je delalo žive.
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Vse dejavnosti so jim predstavljale igro in v tej igri so našli veselje do ustvarjanja. Delovanje
v stimulativni skupini, kjer so imeli občutek sprejetosti in spoštovanja, je bilo še toliko bolj
veselo in sproščeno. Niso se obremenjevali s tem, ali delajo prav ali narobe in katero formulo
morajo uporabiti, da naredijo določen gib, ker je bilo vse, kar so naredili, pravilno, saj so
izhajali iz sebe. Stalno omejevanje, ponavljanje in pravila vsakdanjega življenja jih velikokrat
omejujejo pri njihovi rasti in dobila sem občutek, da so bile plesno-ustvarjalne delavnice za
njih kot pobeg v svet sanj.


Kakšna je vmesna pot pri poučevanju športnega plesa?

Vmesna pot učenja plesa je pot, ki vsebuje dva modela poučevanja plesne umetnosti:
pedagoški/procesni model učenja in profesionalni model učenja. Stremljenje k združevanju
omenjenih nasprotujočih modelov poučevanja me je pripeljalo do tega, da sem v vmesno pot
poučevanja športnega plesa vključila metodo ustvarjalnega giba. Gibalno izražanje je otroku
lahko blizu, le če ga poslušamo, kaj nam hoče povedati in ga pri tem z različnimi metodami
dela spodbujamo. Frontalni način učenja naj bo prisoten, če je to res potrebno in še to le na
koncu, ko otroci že sami dosežejo cilj – zgolj za informacijo, kako naj bi bil omenjeni cilj
videti s strani pedagoga. Vsekakor pa si moramo pri vmesnem modelu počevanja zapomniti,
da udeležencem ne ponujamo lastnih vzorcev gibanja, ampak da preko njihovega gibalnega
izražanja in ustvarjanja sami dosežejo želeni rezultat.



Ali se bo in kako se bo spreminjalo moje stališče pri tovrstni metodi poučevanja?

Ob uvajanju ustvarjalno-gibalnih metod učenja se je spreminjalo tudi moje stališče do
omenjenega načina poučevanja. Ugotovila sem pomembnost lastne vloge oz. vloge pedagoga
v procesu, ki se je vsako uro stopnjevala. Niso se osebnostno razvijali samo udeleženci,
osebnostni razvoj sem opazila tudi pri sebi. Odgovornost do dela in aktivno spremljanje
razvoja ustvarjalnega procesa sta zahtevala aktivno prisotnost in predvsem psihično aktivnost.
Stalno nadgrajevanje in spremljanje lastnega dela je imelo seveda velik učinek na sam proces
in vse prisotne. Z njihovim zadovoljstvom, sproščenostjo in veseljem ob ustvarjanju se je vse
to pri meni še toliko bolj krepilo, saj sem vedela, da sem na pravi poti. Spremenila sem odnos
do končnega rezultata, ki mi je bil v starem načinu poučevanja glavni cilj. Tokrat pa sem bila
prepričana v to, da bo cilj v vsakem primeru dosežen, stalno pa sem nadgrajevala in dajala
velik pomen procesu in poti do cilja.
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Vsekakor mi je dala omenjena metoda poučevanja veliko užitka in veselja ob samem delu in
na koncu tega. Frontalni način učenja s ponavljanjem vsekakor ni edina rešitev učenja – niti v
šolskem sistemu niti v plesu – in zadovoljna sem, da sem še samostojno prišla do omenjene
ugotovitve.


Ali otroci, vključeni v ta proces učenja, napredujejo v motoričnih, socialnih in
emocionalnih vrlinah?

Napredek otrok v motoričnih, socialnih in emocionalnih vrlinah je bil več kot očiten. Nekaj
otrok je imelo nekaj gimnastičnega in plesnega predznanja, kar pa ni igralo glavne in
pomembne vloge v procesu, saj ni bilo zahtevanih naučenih vzorcev plesnih koreografij,
ampak se je iskala predvsem njihova ustvarjalnost in izraznost gibanja. Ocenjujem, da je bila
ta na koncu že na veliko boljšem nivoju v primerjavi z začetkom, pri tem pripisujem velik
pomen sproščenosti, ki sem jo vključevala v proces vsako uro in preko katere je bil rezultat
veliko boljši.
Odnosi znotraj skupine so se tekom srečanj krepili. Čeprav je vsak posameznik deloval na
svojem nivoju in raziskoval svoj svet izražanja, se je skupina zelo dobro povezala med seboj
in med njimi ni bilo čutiti nobene zadržanosti. Lepo je bilo videti empatičnost nekaterih
deklic, ki so bile pripravljene pomagati, če je imel kdo v skupini nekaj začetnih težav. Očitno
je bilo delovanje skupine kot celote, pri katerem je vsak posameznik prispeval delček sebe.
Emocionalni napredek se je razlikoval od posameznika do posameznika, vendar je bil
vsekakor prisoten pri vseh. Če primerjam posameznike iz skupine, je bilo nekaj več
zadržanosti opaziti pri najmlajšem dečku, ki pa je skozi delavnice osebnostno in emocionalno
napredoval. Pri vseh pa je bil napredek zelo očiten ob evalvaciji na koncu ure, ko so svoje
občutke izrazili.
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4. ZAKLJUČEK
Iskanje vmesnega modela za poučevanje športnega plesa je združevanje najboljših praks –
pedagoškega vidika učenja plesa in profesionalnega modela poučevanja. Raziskovanja tega
modela sem se lotila, ker so vzorci poučevanja športnega plesa naravnani predvsem na
frontalno ponavljanje koreografije oz. korakov, svojo ustvarjalnost pa lahko izrazimo šele
takrat, ko omenjene korake in tehniko avtomatiziramo in obvladamo do potankosti. V
diplomski nalogi pa tokrat cilj ni bila vrhunska izvedba korakov, vendar me je zanimal sam
proces učenja teh in kako doseči rezultat, ki bi dopuščal prisotnim ogromno mero svobode in
lastnega gibalnega izražanja. Poleg tega pa sem želela doseči, da otroci ne usvojijo le
suhoparnih korakov, ampak da se skozi proces tako spoznajo s svojim telesom in gibanjem,
da omenjeno korake čutijo.
V vmesni model poučevanja sem vključila metodo ustvarjalnega giba, katerega izhodišče so
načela sodobnega umetniškega plesa. Ta metoda je otroke spodbudila k lastnemu gibalnemu
izražanju in ustvarjanju, dala jim je občutek svobode, v kateri so lahko izrazili sami sebe in
predstavljala jim je svet, v katerem ni bilo pravil. Imeli so občutek, da je ples ena sama igra,
vendar sem jih kljub temu premišljeno vodila do končnih ciljev posameznega srečanja, ki so
jih vedno znova tudi dosegli.
Tekom srečanj so napredovali ne samo na gibalnem nivoju, ampak je bil očiten napredek na
osebnostnem nivoju – v emocionalnih in socialnih vrlinah. Z izražanjem čustev,
empatičnostjo in medsebojnim sodelovanjem so se krepili medčloveški odnosi in povezanost
skupine, ki je kljub starostnemu razponu, načinu dojemanja in posebnosti vsakega
posameznika, delovala kot celota. Ni se bilo več težko izpostaviti pred celotno skupino in
povedati svojega mnenja ali izraziti čustev. Kot navajata Kroflič in Gobec (1995), ples ni le
gibanje z glasbo, ampak s plesom vzgajamo, pri čemer spodbujamo telesne, umske, duševne
in socialne sposobnosti.
Tekom gibalno-ustvarjalnega procesa pa niso napredovali le otroci, ampak se je spreminjal
tudi moj pogled in napredek. Zavedati sem se začela pomembnosti svoje pedagoške vloge in
močne vpletenosti v proces ustvarjanja. Na videz verjetno res ni bilo videti, da je z moje strani
potrebno veliko truda, vendar je bila odgovornost do razvoja otrok in doseganja tako večjih
kot tudi manjših ciljev velika. Kljub vsemu pa je raslo moje zadovoljstvo ob napredovanju in
to, da so otroci res živeli v lastnem gibanju in ustvarjanju. Ni bilo težko delo pedagoga in
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prisotnost v procesu, trenutno mi je dosti teže ubesediti vse te občutke in napredovanja, ki
sem jih videla in doživela. Skozi proces je v vlogi pedagoga pomembno to, da otrokom ne
vsiljujemo določenih vzorcev gibanja, ampak jih vodimo, da poti in načine odkrivajo sami.
Brez ustvarjalnega učitelja ni ustvarjalnosti, zato moramo biti kot učitelji odprti za vse
mogoče situacije in načine podajanja ter interpretacije želenega.
Ples je najstarejša oblika izražanja ter dokaz, da je naše telo preprosto ustvarjeno za gibanje.
Sama sem neizmerno hvaležna, da sem se lahko skozi celotno otroštvo seznanjala s tem
načinom izražanja in ga lahko sedaj spoznavam, raziskujem in razvijam naprej na drugačen
način. Menim, da je diplomska naloga le kapljica v morje pri odkrivanju vmesnega modela
poučevanja športnega plesa. Upam pa, da bodo omenjene metode dela v pomoč komu, ki si
želi naučiti najmlajših otrok športnega plesa in si ne prizadeva le za končne rezultate ter
uspehe na tekmovanjih, ampak daje prednost celostnemu razvoju in veselju ob doživljanju
plesnega ustvarjanja otrok.
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