
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

LUCIJA JAMNIK 

 

 

PLESNA DRAMATIZACIJA PO RUSKI LJUDSKI 

PRIPOVEDKI ZAJČKOVA HIŠICA 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014





UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

LUCIJA JAMNIK 

Mentorica: doc. GORDANA SCHMIDT 

 

PLESNA DRAMATIZACIJA PO RUSKI LJUDSKI 

PRIPOVEDKI ZAJČKOVA HIŠICA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena zahvala gre mentorici Gordani Schmidt za strokovne nasvete, predloge in spodbude 

pri delu z otroki v oddelku in pisanju diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se možu Mihu in najini mali Sofii za potrpežljivost in podporo v času študija. 

Zahvaljujem se tudi stari mami, staršema, sestri, bratu, tašči in tastu, ki so priskočili na 

pomoč, kadar sem potrebovala varstvo zaradi študijskih obveznosti. 

 

Zahvaljujem se tudi otrokom v oddelku in strokovni sodelavki. Hvala vam za pripravljenost, 

da smo se skupaj lahko igrali in ustvarjali. 

 





POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem predstavila celoten proces nastajanja plesne dramatizacije po 

pripovedki Zajčkova Hišica z aktivno participacijo otrok. 

 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na osnovne pojme, ki sem jih med samim praktičnim 

izvajanjem natančneje spoznavala in uporabljala pri delu z otroki. To so gibanje, gibanje 

predšolskega otroka in ples. Opredelila sem razlike med plesom in gibanjem, gibalno-plesno 

vzgojo in njene naloge, vrste gibalno-plesnih aktivnosti s poudarkom na plesni dramatizaciji 

in uprizarjanju, načela plesne vzgoje, ustvarjalnost in ustvarjalno gibanje. Predstavila sem tudi 

različne spodbude po kurikularnih področjih in na koncu opisala metode plesno-gibalne 

vzgoje. 

 

V empiričnem delu sem se osredotočila na predstavitev poteka dejavnosti v oddelku – 

nastajanja plesne dramatizacije po tednih. Celoten proces sem analizirala v tedenskih 

analizah. 

 

Ključne besede: ples, ustvarjalno gibanje, spodbude za plesno ustvarjanje, plesna 

dramatizacija. 

 





ABSTRACT 

 

Dance dramatization of the russian folk tale The Rabbit’s House 

 

The thesis presents the entire process of creating a dance dramatization of the Russian tale 

The Rabbit's House with active participation of children. 

 

The theoretical part focuses on the following basic notions we explored in detail and applied 

while working with the children: movement and movement of a preschool child; dance and 

the differences between dance and movement; music and dance education and related tasks; 

the types of activities related to movement and dance with special emphasis placed on dance 

dramatization and performance; the principles of dance education; creativity and creative 

movement. The thesis also outlines various types of encouragements in different curricular 

areas and describes the methods of dance and movement education. 

 

The empirical part presents the course of the activities in the class, i.e. how the dance 

dramatization was created week by week. The entire process was analysed on a weekly basis. 

 

Keywords: dance, creative movement, encouragements for creative dancing, dance 

dramatization. 
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UVOD 

 

Otroci so v gibanju od trenutka, ko se rodijo. Zanje je gibanje temeljna oblika izražanja. 

Gibanje je eden od prvih najpomembnejših načinov, kako dojenčki raziskujejo in spoznavajo 

svet okrog sebe. Ta proces se nadaljuje z rastjo in razvojem otroka (Bergstein Dow, 2010). 

 

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, spoznavno, 

gibalno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta 

temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja in izkušenj, ki jih 

pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Kroflič idr., 

2001, str. 57). 

 

Tako je v predšolskem obdobju ples v ospredju kot umetnost. Uporabljamo ga kot sredstvo 

izražanja z gibanjem na glasbo. Naslonjen je na čustveno izražanje in je spodbujen z dogodki 

iz vsakdanjega okolja in življenja otrok. Na predšolski stopnji otroku plesa ne predstavimo 

kot zakodirane gibalne vzorce, temveč ga spodbujamo, da poleg naravnih oblik gibanj, ki so 

pogojena s starostjo in razvojem otroka, raziskuje in ustvarja nove svoje gibalne rešitve in 

povezave gibov v harmonično celoto. To otroku omogoča, da spoznava, kaj zmore, pridobiva 

na samozavesti, aktivno sodeluje ipd. 

 

Ravno zaradi teh razlogov sem se odločila, da v okviru diplomskega dela v oddelku izvajam 

plesno dramatizacijo na literarno delo Zajčkova hišica. Želela sem, da otroci aktivno 

sodelujejo pri izvedbi, so kreativni in čim bolj samostojni. 

 

Zanimalo me je, ali se bodo otroci preko gibanja bolj vživljali v literarne junake kot zgolj s 

pripovedovanjem, kakšen vpliv bo na njihovo gibanje imelo ogledovanje živali v naravi in na 

posnetku in kolikšno vlogo igra vključevanje scene ter kostumov v vživljanje v literarne 

junake. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 GIBANJE 

 

1.1 Gibanje predšolskega otroka 

 

Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja. Je izraz zadovoljstva, 

svobode, igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi pomembno sredstvo vzgoje, 

samopotrjevanja in samouresničevanja (Strel, 1996a, str. 8. v Zurc, 2008, str. 25). 

 

Gibanje je osnovna zakonitost otrokovega (ne samo telesnega, ampak pa tudi psihičnega in 

intelektualnega) razvoja (Zagorc, 2006, str. 18). 

 

Gibanje zavzema v otrokovem življenju pomembno mesto, saj je ena od njegovih osnovnih 

potreb. Je ključno za pridobivanje in izražanje občutji, spoznanj, razpoloženj in čustev. 

Otroku predstavlja sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja. Zelo pomembno je za 

razvoj mišljenja. S pomočjo gibanja se otrok tudi uči (Koban Dobnik, 2005, str. 10). 

 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in 

ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje 

gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja − skratka dobrega počutja (Kroflič idr., 2001, 

str. 57). 

 

Gibanje spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. Otrok želi z njim izraziti to, kar se poraja v 

njegovem telesu in duševnosti. Čim mlajši je otrok, tem bolj spontan je pri tem (Koban 

Dobnik, 2005, str. 10). 

 

V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do 

drugih. Z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas (Kroflič 

idr., 2001, str. 57). 
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Otrok preko gibanja (teka, plesa, skakanja, preko igre ipd.) nevede razvija osnovne motorične 

sposobnosti: hitrost, moč, koordinacijo, natančnost, gibljivost in ravnotežje (Zagorc, 2006, str. 

20). 

 

Za zgodnje otroštvo je značilno, da je razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti (npr. hitrosti in 

koordinacije) zelo intenziven, razvoj drugih (npr. ravnotežja, moči, gibljivosti in vzdržljivosti) 

pa nekoliko počasnejši (Malina idr., 2004 v Zajec, Videmšek, Karpljuk in Štihec, 2009, 

str. 114).  

 

Zajec idr. (2009) navajajo, da se v razvoju gibalnih sposobnosti pojavljajo pomembne 

individualne razlike. Vsak posameznik ima namreč svoj tempo razvoja. Nenehno srečevanje z 

učenjem in izvajanjem novih, vse zahtevnejših gibalnih spretnosti je precej pogojeno z ravnijo 

gibalnih sposobnosti. 

 

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju. Gibljejo se svobodno, igrajo se s svojim telesom in 

so sposobni improvizirati na spontan ter ustvarjalen način. Izražanje s telesom jim je naravno; 

jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje. Vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje, kar pospešuje 

pravilno rast in razvoj (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 7). 

 

Zurc (2008) meni, da gibalna aktivnost vpliva na otrokov celostni razvoj: telesni in gibalni 

razvoj, razvoj kognitivnih sposobnosti, čustven razvoj in socialni razvoj.  

 

1.2 Razlika med gibanjem in plesom 

 

Plesni pedagog in koreograf Slade (1977 v Zagorc idr., 2013, str. 7) opredeljuje razliko med 

gibanje in plesom takole: »Aktivnost samo po sebi bi lahko označili za gibanje, npr. kroženje 

z glavo, razgibavanje dlani z upogibom zapestji, zibanje iz 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, je že bližje plesu. Če povežemo taka različna gibanja v ritem, jim 

dodamo emocionalno, intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je širša oz. bolj estetska 

kot vsakodnevno gibanje, bi to lahko označili za ples.« 



4 

Zagorc (2006) navaja, da je gibanje lahko sredstvo za izboljšanje funkcij živčnega sistema. Z 

njim lahko vplivamo na impulzivnost in razdražljivost otrok. Ples je veliko več. Je lahko pot 

do otrokovega notranjega sveta. Otrok pridobiva podobo o sebi, osvobaja in izraža čustva, mu 

omogoča neverbalno komunikacijo z okolico, ga uči socialnih veščin, ob plesu se otrok 

zaveda prostora ipd. 

 

Gibanje in ples se močno med seboj prepletata in dopolnjujeta. Nadgradnja gibanja je gib kot 

izrazna oblika. Z njim se otrok izraža, doživlja, sprejema in notranje sprosti (Koban Dobnik, 

2005). 

 

2 PLES 

 

Ples je govorica telesa, telesna govorica pa je jezik občutkov. Razvija se od rojstva naprej in 

je sestavni del medsebojnih odnosov (Zagorc idr., 2013, str. 7). 

 

Ples je gibalna dejavnost. Je govorica telesa ob ritmu, gibu, glasbi in tišini. Je pot, ki spodbuja 

telo, da se predaja ustvarjalnemu gibu in notranjemu občutku za ritem (Geršak, Sedevčič in 

Erban, 2005, str. 5). 

 

Ples je umetnost srca, ki je velikokrat ne moremo dojeti, in je v času, v katerem živimo, še 

kako dobrodošla. Razvija dobre socialne odnose v skupini, jih kultivira in odpravlja 

predsodke med spoloma ter pripomore k razumevanju drugačnosti v naši družbi (Zagorc idr., 

2013, str. 80). 

 

Besedo ples uporabljamo večinoma v zvezi s človeškim telesom, označuje pa lahko vsako 

ritmično gibanje (ples ognja, ples lutk ipd.). V vseh teh oblikah je prvinska narava plesa vidna 

v ritmičnem gibanju telesa, ki je neposredno povezan z ritmom čustev in občutkov človeka 

oz. ljudi, ki ga oblikujejo. Podobno je pri ritualnih gibanjih, ki pogosto poenostavljeno 

posnemajo gibe človekovega nujnega dela: kopanja, zabijanja, metanja, lovljenja (Koban 

Dobnik, 2005, str. 31). 

 

Kovač Valdes (2010) navaja, da je človekovo telo instrument, za katerega je treba skrbeti, ga 

negovati in uglasiti. Eden izmed najbolj priljubljenih načinov uglašanja je prav ples.  
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Geršak pravi, da ples pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, medvrstniške odnose in 

otrokovo razumevanje sveta. Prav tako spodbuja razvoj splošne motorike (koordinacijo, 

orientacijo, ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost, natančnost in hitrost) (Borota, Geršak, 

Korošec in Majaron, 2006). 

 

Ples kot ena izmed vrst plesnih zaposlitev je prosto gibalno ustvarjanje in izražanje ob 

spodbudi. Ob plesu kot vrsti zaposlitve otroci s pomočjo naravnega gibanja iščejo svoj plesni 

izraz in pridobivajo na estetskem razvoju in umetniški ustvarjalnosti (Denac in Ilič, 1993). 

 

Kroflič (1999) pravi, da je ples namerno povzdigovanje različnih gibanj v nekaj višjega, kot 

so vsakdanja gibanja. Je najprvotnejši izraz človekove ustvarjalnosti. 

 

Otrok se pri plesnem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega 

gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energije. Z razvojem 

motorike se razvija celotna sposobnost nadzorovanja telesa, ki pa je v veliki meri odvisna od 

obvladovanja gibanja in pogojuje telesni, emocionalni ter mentalni razvoj (Zagorc, 2006, 

str. 13). 

 

2.1 Gibalno-plesna vzgoja 

 

Gibalno-plesna vzgoja je področje estetske vzgoje, saj vzgaja k estetski tankočutnosti in 

umetniški ustvarjalnosti ter seznanja s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja. 

Spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. S plesno-gibalno vzgojo spodbujamo 

predstavno mišljenje, domišljijo, divergentno mišljenje, to pa so osnovni elementi 

ustvarjalnega procesa (Koban Dobnik, 2005, str. 29). 

 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da je vzgajanje s plesom vzgojna in učna metoda. Njeno 

sredstvo je izražanje, oblikovanje in ustvarjanje z gibom. Prispeva k razvoju celostne 

osebnosti, saj spodbuja ustvarjalno mišljenje. Je nepogrešljiva sestavina učnega procesa s 

funkcionalnim, izraznim in ustvarjalnim gibanjem. 

 

Plesno-gibalna vzgoja je kompleksna, saj se povezuje z vsemi vzgojnimi področji v vrtcu. 

Izredno pomembna je pri spodbujanju razvoja pozitivnih človeških odnosov (sodelovanje v 
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skupini). Vključuje tudi glasbeno, gledališko, likovno, jezikovno, naravoslovno, družbeno in 

matematično področje. Razvija predstavno in logično mišljenje, sposobnosti dojemanja 

prostora in časa ter druge umske funkcije in sposobnosti. V plesni vzgoji je gibanje izrazno 

sredstvo. Z njim izraža človek svoje počutje, čustvovanje, misli, doživetje in odnos do sveta. 

Vsako izražanje je unikatno, ne glede na izrazno sredstvo (gib, zvok, barva ipd.). Tako vzgoja 

izražanja spodbuja posameznikovo ustvarjalnost in izvirnost (prav tam). 

 

2.1.1 Naloge plesne vzgoje 

 

Naloge plesne vzgoje so (Kroflič in Gobec, 1995, str. 17): 

– vzgajati v estetski tankočutnosti; 

– vzgajati v umetniški ustvarjalnosti (lastno ustvarjanje plesa, pesmi, likovnih del, 

pripovedi, melodij ipd.); 

– seznanjati s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja (uvajanje v umevanje, 

vrednotenje in kritiko stvaritev). 

 

Vzgajanje s plesom poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z 

gibanjem. Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa in z gibanjem v skupini. Oblikovanje 

gibanja, izražanje z gibanjem in ustvarjanje z gibanjem mu pomenijo igro (Kroflič in Gobec, 

1995, str. 17).  

 

Vse to omogoča sprostitev notranjih napetosti in posledično vzpostavitev psihofizičnega 

ravnovesja. 

 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da plesna vzgoja spodbuja in omogoča uveljavljanje 

posameznika v skupini. Omogoča mu participacijo na več načinov, in sicer tako, da se vključi 

v enotno gibanje skupine, prevzame določeno dolžnost v njej in aktivno sodeluje v gibalnem 

ustvarjanju v skupini. 

 

3 VRSTE GIBALNO-PLESNIH DEJAVNOSTI 

 

To so igralne gibalne dejavnosti, ki jih otroci doživljajo kot igro. Mednje uvrščamo: ples in 

ponazarjanje z gibanjem, plesno uprizarjanje in dramatizacije in rajalne ter didaktične igre. 
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3.1 Ples in ponazarjanje 

 

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

izražanje. Je gibalna izmišljarija ob zunanji ali notranji spodbudi (Kroflič in Gobec, 1995, 

str. 58). 

 

3.2 Plesna dramatizacija in uprizarjanje 

 

V priročniku Otrok v vrtcu avtorji Kroflič idr. (2001, str. 73) pišejo, da je plesna dramatizacija 

plesna igra, ki jo otroci izvajajo samostojno spontano ali usmerjeno. Plesno dramatizacijo 

vodita odrasel ali otrok s pripovedjo resničnega oz. izmišljenega dogodka ali na literarni 

osnovi. 

 

Kroflič in Gobec (1995) pravita, da pri plesni dramatizaciji gibalni izraz izhaja iz doživljanja 

zgodbe in medsebojnih junakov v zgodbi. Preko plesne dramatizacije uvedemo govorno 

besedno dramatizacijo. Je temeljna igralna dejavnost, pri kateri poteka naravna oblika učenja. 

Tako se otrok uči obvladovanja besedila preko gibanja v prostorski situaciji. 

 

Spodbude za plesno uprizarjanje so lahko različne. Poslužujemo se lahko glasbe, kostumskih 

in scenskih pripomočkov ter različne literature. 

 

Pri izvajanju uporabljamo metodo vodenja in metodo izmišljanja. Z metodo izmišljanja 

nastane plesna improvizacija, ki jo Vogelnik (1993) opredeljuje kot celovito in obsežno 

odzivanje na različne spodbude. 

 

Kovač Valdes (2010) pravi, da moramo biti pri nastajanju plesne dramatizacije pozorni na 

notranjo logiko zgodbe oz. da ima vsak ples svoj začetek, sredino in konec. 

 

Schmidt piše, da je plesna dramatizacija za otroke igra. V pogovoru z otroki jim lahko damo 

iztočnice, kaj vse lahko počnejo. Nato pustimo otrokom, da se sami odločijo, kaj bodo 

uporabili. Pozorni moramo biti na to, da ima vsak otrok svojo vlogo in jo na svoj način 

uprizarja. Če ni dovolj vlog v zgodbi, si jih preprosto izmislimo, če pa določene vloge ne želi 

prevzeti nihče od otrok, jo zaigramo sami. Prav tako otrok ne učimo teksta, ker je gibanje 
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samo tako kompleksno, da ne morejo hkrati misliti na tekst. Raje se osredotočimo na 

usmerjanje pozornosti gledalcev na določeno prizorišče in otrokom prišepetavamo navodila le 

takrat, ko kak otrok ostane v negotovosti. Prav tako otrok ne omejujmo s časom. Pustimo jim, 

da zgodba preprosto steče skozi njih v njihovem tempu in ne ocenjujmo plesne dramatizacije 

po merilih odraslih, saj jih s tem preveč omejujemo in posledično kratimo njihovo 

ustvarjalnost. Med izvajanjem dejavnosti plesne dramatizacije so otroci aktivni tudi na ostalih 

kurikularnih področjih. Preko zgodbe usvajajo socialne veščine in odnose, ki veljajo med 

literarnimi liki (družba); iščejo svoj par, razvijajo prostorske predstave, občutek za čas in 

zaporedje dogodkov (matematika); rokujejo z različnim predmeti (razvijanja fine motorike); 

se plesno gibljejo (gibanje), bogatijo besedni zaklad in usvajajo zgodbo (jezik); uprizarjajo 

zgodbo in si sami izdelajo preprost kostum ali rekvizit (umetnost); pred izvajanjem opazujejo 

nastopajoče živali v zgodbi v naravnem okolju (narava) ipd. 

 

S plesno dramatizacijo prav tako spodbujamo individualno izražanje in tudi skupinsko 

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

medsebojni odvisnosti (Kroflič in Gobec, 1995, str. 65). 

 

3.3 Rajalne igre − ljudske rajalne igre 

 

To so skupinski ljudski plesi, večinoma otroški, ki se povezujejo z govorjenim besedilom v 

nedeljivo celoto (Trden most) ali s petjem (Ringa raja, Bela lilija, Rdeče češnje ipd.). Zanje je 

največkrat značilna krožna prostorska oblika. Poznamo rajalne igre z vlogo in rajalne igre 

brez vlog. V igrah brez vlog se vsi udeleženci gibljejo enako, medtem ko ima v igrah z 

vlogami eden posebno vlogo (npr. vrtenje v sredini kroga). 

 

Z otroškimi ljudskimi rajalnimi igrami prispevamo preko usmerjenih gibalno-plesnih 

dejavnosti k ohranjanju ljudskega plesnega izročila (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

3.4 Ustvarjalne rajalne igre 

 

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

nastajajo prav za rajanje. Njihov glasbeni motiv in besedilo usmerjata v ustvarjanje gibalnih 
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motivov in v gibanje skupine v prostorski formaciji – krogu, vijugi, »polžu« ali dvojicah 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 62). 

 

Kot spodbuda za ustvarjanje so lahko tudi ljudske ali umetne pesmi, ki niso posebej 

namenjene za rajanje (izštevanke, ritmična besedila, različne instrumentalne skladbe). Lahko 

so tudi ilustracije vsebine petega ali govornega besedila ipd. Prav tako si lahko rajalno igro 

izmišlja vzgojitelj ali pa rajalno igro ustvarjajo otroci. 

 

Za rajalne igre je značilno, da otroci večinoma ustvarjajo skupinsko. Tu uporabljamo metodo 

vodenja ali metodo improvizacije. 

 

3.5 Didaktične igre 

 

Didaktične igre so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. Njihov namen je 

razvijanje sposobnosti in pridobivanje znanja. V plesni vzgoji poznamo nekaj gibalnih in 

rajalnih iger, ki jih lahko prištevamo k didaktičnim igram. Po večini se plesne didaktične igre 

povezujejo s področjem glasbene in telesne vzgoje. Z njimi si otroci razvijajo gibalno 

domišljijo (Postavljanje kipov), orientacijo v prostoru (Slepe miši), hitro reagiranje in hitrost 

(Gnilo jajce), oblikujejo različne korake, razvijajo matematične pojme, kot so števila, dolžine 

in smeri (Mati, koliko je ura?), idr. (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

4 NAČELA PLESNE VZGOJE 

 

4.1 Načelo aktivnosti 

 

Otrokova naravna potreba je aktivnost. V vrtcu s plesno vzgojo in ustvarjalnim gibanjem 

usmerjamo otrokovo aktivnost v gibalno izražanje in ustvarjanje. Za izvajanje teh dejavnosti 

izberemo primeren prostor. Po potrebi delimo oddelek v manjše skupine, da omogočimo 

aktivno delo vsem otrokom, in uporabimo ustrezne spodbude, ki usmerjajo in spodbujajo 

otrokovo gibalno aktivnost, izražanje in ustvarjanje, ustrezne metode ter metodične postopke. 
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4.2 Načelo interesa 

 

Pri gibalno-plesni vzgoji otrokom ponudimo več dejavnosti hkrati, te pa se izvajajo v manjših 

skupinah. Vsem poskušamo omogočiti, da se sami udeležijo dejavnosti glede na njihov 

interes. Občasno vseeno otroke razdelimo v skupine ne glede na njihove interese, saj jim tako 

omogočimo, da spoznavajo nova področja dejavnosti. Celoten proces poteka od spoznavnega 

k raziskovalnemu interesu. 

 

4.3 Načelo individualizacije 

 

Vsak otrok ima svoje osebnostne značilnosti. Glede na stopnjo razvoja določenega področja 

pri otroku pripravimo dejavnost, ob kateri se otrok počuti varnega in nezavedno premaguje 

ovire, ki so sicer zanj nepremagljive. Otrokom moramo omogočiti, da se glede na svoje 

značilnosti lahko uveljavijo, so pohvaljeni in sprejeti v skupini. 

 

4.4 Načelo ustreznosti razvojni stopnji 

 

Pri pripravi dejavnosti moramo biti posebej pozorni, da gibalno gradivo, spodbude za gibalni 

izraz, metode in metodični postopki ustrezajo razvojni stopnji otrok. Izrednega pomena je, da 

upoštevamo načelo individualizacije, saj je tempo razvoja vsakega otroka individualen. 

Merilo za upoštevanje razvojne stopnje je gibalna aktivnost otrok, ki jo opazujemo pri 

vodenih in spontanih dejavnostih. Stroka meni, da je bolje, da otrokom zastavimo nekoliko 

zahtevnejše naloge, kot predvidevamo, da ustrezajo njihovi razvojni stopnji. 

 

Prav tako je pomembno, da upoštevamo razlike v interesih med spoloma. Potrebna je ustrezna 

motivacija, tako da aktivno sodelujejo dečki in deklice. 

 

4.5 Načelo nazornosti in doživetosti 

 

Oblike in gibanja v otrokovem okolju so osnovne spodbude za oblikovanje in plesno 

izražanje. Otrok iz okolja nabira izkušnje in predstave. Lahko jih neposredno izrazi s svojim 

gibanjem ali pa jih domišljijsko predela in kasneje izrazi. Priporočljivo je, da oblike in gibanja 

opazujemo v naravnem okolju (kokoši na kmetiji, mravlje v mravljišču, deževnika na cesti 
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ipd.). Če te možnosti nimamo, lahko uporabimo IKT-sredstva, preko katerih si ogledamo 

video posnetke, filme ipd. 

 

4.6 Načelo življenjske in psihične bližine 

 

Ob današnji tehnični dobi se življenjska bližina otroka močno razlikuje od nekdaj. Otroci 

preko televizije, računalnikov in potovanj spoznavajo svet hitreje kot včasih. Vsi ti viri 

informacij služijo otrokom za natančnejše in nazornejše spoznavanje sveta okrog sebe ter 

seveda tudi zabavo (risani animirani filmi, otroške oddaje ipd.). Vse to lahko pedagoški 

delavci s pridom izkoristimo tako, da črpamo iz teh močnih doživetij in tako ustvarjamo 

konstruktivno gibalno sproščanje ter vrednotenje. 

 

4.7 Načelo postopnosti in sistematičnosti 

 

Tu je v ospredju metodični postopek usmerjene gibalno-plesne igre. Po potrebi je ob izvajanju 

dejavnosti metodični postopek treba bolj razčleniti, da z njim postopno in sistematično 

dosegamo bogatenje otrokovih gibalnih izkušenj in gibalne domišljije. 

 

4.8 Specifična načela plesne vzgoje 

 

Ta načela opredeljujejo več področij: načelo naravnega gibanja, individualnega izražanja z 

gibanjem, skupinske dinamike, učenja vlog v majhni skupini in samoupravljanja skupine 

(Kroflič in Gobec, 1995; Zagorc idr., 2013). 

 

5 USTVARJALNOST 

 

Geršak piše, da so najpogostejše dejavnosti otroka igra, ustvarjanje in gibanje (Borota, 

Geršak, Korošec in Majaron, 2006). 

 

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

lastnost oz. poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v 

okolju oz. izvirno preoblikovanje informacij (Kroflič, 1992, str. 20). 
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Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da ustvarjalnost ni enovita lastnost in sposobnost. Razlikuje se 

od posameznika do posameznika in se nanaša na več različnih sposobnosti ustvarjalnega 

mišljenja. 

 

Ustvarjalnost ima tudi fiziološko zasnovo, in sicer v desni možganski hemisferi. Tam 

potekajo združitveni, celostni, prostorski, čustveni, intuitivni in vizualni procesi. V tej 

hemisferi je osnova za ustvarjalne dejavnosti (prav tam). 

 

Na razvoj človekove ustvarjalnosti vpliva več dejavnikov: dednost (prisotnost dispozicij), 

učenje in trening ustvarjalnega mišljenja (lastna aktivnost) ter okolje (vzgoja spontanega 

mišljenja) (Kroflič, 1999). 

 

Otrin (2000) pravi, da je izredno pomembno, da otroci razvijajo svojo fantazijo in 

ustvarjalnost, le-to pa samo po sebi ni dovolj. Če čustva, občutke in vsebino samo občutimo, 

nismo dosegli vseh ciljev. Bistveno je, da te znamo izraziti s svojim instrumentom (telesom). 

Tako bodo otroci znali povedati sebi in drugim, kaj čutijo. 

 

Ustvarjalnost kot proces znotraj učne ure Kovač Valdes (2010, str. 82) opredeljuje v treh 

korakih: 

1. predstavitev (predstavitev elementa, ki ga želite učiti); 

2. raziskovanje (otroci raziskujejo različne možnosti tega elementa); 

3. preprosta kompozicija (element oblikujemo v ples). 

 

V nadaljevanju navaja, naj metoda dela izhaja iz izzivov in vprašanj. Otroci naj raziskujejo 

samostojno, kaj njihova telesa zmorejo. Pomembno je, da se tudi pri najenostavnejših nalogah 

otroke sprašuje in se jih ne usmerja tako, da posnemajo odraslega. Otroci naj sami iščejo 

svojo gibalno rešitev. 

 

Bistveno je, da na vseh starostnih stopnjah spodbujamo ustvarjalno gibanje. Posledično s tem 

razvijamo otrokovo izraznost, izvirnost in neposrednost gibanja, ki izvira iz otrokovih 

doživetij. S tem posledično spodbujamo in razvijamo ustvarjalno mišljenje (Kroflič idr., 

2001). 
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5.1 Ustvarjalno gibanje 

 

Gibanje je ena osnovnih človekovih potreb. Ustvarjanje je najvišja človekova potreba, katere 

zadovoljitev mu omogoča samouresničevanje. Ob ustvarjanju z gibanjem se povezujeta 

temeljna in najvišja človekova dejavnost v novo vrednost. Ta se kaže v človekovi 

sproščenosti, dobrem počutju, zadovoljstvu in prisluškovanju sebi ter odzivanju okolju 

(Kroflič, 1992, str. 11). 

 

Ustvarjalni gib (ples) je aktivno, telesno, izrazno in povezovalno sredstvo. Z njim lahko 

sproščamo napetosti. Napadalnost, togost in apatija se lahko sprostijo na človeško sprejemljiv 

način. Plesi iz jeze ali veselja in ljubezni ali žalosti povečuje našo sposobnost izražanja 

čustev. Ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in duha (Vogelnik, 1993, 

str. 6). 

 

Vogelnik (1993) pravi, da nas pri ustvarjalnem gibu ne zanima zunanjost in oblika giba. 

Pomembna sta njegova izraznost in kakovost. Tu si sami izmišljamo gibe, jih ustvarjamo in 

oblikujemo v »plesno gibanje«. 

 

Kovač Valdes (2010) piše, da ustvarjalnosti v plesu ne dosežemo kar naenkrat. Pri 

ustvarjalnem gibu je potrebno raziskovanje in odkrivanje različnih načinov izražanja. Treba je 

vzbuditi zavedanje ekspresivnosti v otrocih. 

 

Bergstein Dow (2010) v svojem članku opredeljuje ustvarjalni gib kot obliko umetnosti, čigar 

medij je človeško telo v gibanju. Štirje osnovni elementi ustvarjalnega giba so: telo, prostor, 

čas in energija. Uporaba teh štirih elementov nam odpre neskončno možnosti ustvarjanja. 

Otroci lahko ustvarjajo na podlagi lastnih sposobnosti, predstav in doživetij. S pomočjo 

ustvarjalnega giba se otroci gibajo na način, da odkrivajo in se učijo, da je možnih več rešitev 

na določen problem, nalogo, ali vprašanje. 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu težimo k celostnemu razvoju otroka. Celostno učenje 

pomeni razumeti nekaj z umom in telesom. Celostna metoda poučevanja prepleta v vzgojno-

izobraževalnem procesu telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. Gradi na 

individualnem in skupinskem gibalnem izražanju in ustvarjanju ob obravnavi vseh učnih 
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vsebin z vseh vzgojno-izobraževalnih področij, in sicer tudi takih, kot so spoznavanje okolja, 

jezikovni pouk in matematika, kar doslej ni bilo povsem običajno. Med celostne metode 

učenja in poučevanja spada tudi ustvarjalni gib, ki omogoča zabavno raziskovanje lastnega 

gibanja s pomočjo glasbe in drugih izraznih sredstev, razvijanja telesne spretnosti, usmerjanja 

energije, stimulira domišljijo in povečuje kreativnost. Ima funkcijo udejanjanja spoznavnih 

vsebin z doživljanjem in je sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin (Kroflič, 1999 v 

Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006, str. 61). 

 

Med kreativne metode poučevanja prav gotovo spada učenje z ustvarjalnim gibom. Je del 

celostnega učenja, ki vključuje psihološke, pedagoške in didaktične vidike. 

 

Raziskave kažejo, da aktivna uporaba ustvarjalnega giba kot sredstva v izobraževalnem 

procesu pozitivno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja: socialno-čustvenega, 

kognitivnega in psihomotoričnega. Izkazalo se je, da je izredno pomembna tudi povezava med 

ustvarjalnim gibom in emocionalnimi cilji: dobro počutje, komunikacija, sodelovanje, 

empatija, reševanje problemov v oddelku in zmanjšanje agresivnega vedenja. Otroci so tudi 

bolj motivirani za delo in obravnavano tematiko razumejo bolje (Geršak, 2012). 

 

Prednosti dela z ustvarjalnim gibom so (Bergstein Dow, 2010): 

– Omogoča delo brez posebnih didaktičnih pripomočkov ali usmeritev, tako je 

dostopen vsem otrokom brez izjem. Za spodbudo je dovolj opazovanje dežnih kapelj, 

poslušanje glasbe, igranje na inštrument, opazovanje živali, rastlin ipd. 

– Je odličen za delo z otroki s posebnostmi v razvoju. Otrokom s posebnimi 

potrebami omogoča, da se izražajo brez zadržkov glede na svoje sposobnosti in 

občutke. 

– Obogati vsa kurikularna področja. Delo z ustvarjalnim gibom lahko vključimo v 

vsa kurikularna področja. Tako otroci določeno temo oz. dejavnost izkusijo 

individualno preko svojega gibanja. 

– Pozitivno vpliva na otrokov telesni razvoj. Otroku omogoča, da se začne aktivno 

zavedati svojega telesa in njegovega gibanja v prostoru. Otrok spoznava svoje telo v 

gibanju (kako hitro izvede določen gib, v katerem nivoju izvaja gib, na kakšen način 

izvede gib ipd.) Omogoča mu izkoriščanje, odkrivanje in nadgradnjo motoričnih 

sposobnosti. 
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– Pozitivno vpliva na socialni in čustveni razvoj. Ustvarjalni gib je odličen medij za 

delo s skupino otrok. Je en izmed najboljših načinov za učenje socialnih veščin. Otroci 

lahko ustvarjajo z gibom v skupini (vsak otrok prispeva svoj delež) ali posamično. 

Otroci se naučijo poslušati drug drugega, ponujajo predloge, raziskujejo ideje drugih 

otrok ipd.  

– Pripomore k fizični aktivnosti otrok. Dandanes je v zahodnem svetu vse več otrok 

preobilnih. S pomočjo ustvarjalnega giba lahko prispevamo k reševanju zdravstvene 

krize. Otrokom približamo gibanje na nevsiljiv način, tako da ga vključimo kadar koli 

(med sprehodi, za pozdrave, prebujanje iz spanca ipd.). 

– Krepi povezavo um-telo. Raziskave kažejo, da gibanje in izkušnje z gibanjem 

spodbujajo rast novih možganskih celic in tako koristno vpliva na učni proces. 

Ustvarjalno gibanje je zelo pomembno za krepitev povezave um-telo − še posebej pri 

majhnih otrocih. 

– Spodbuja ustvarjalnost. V prihodnosti bodo otroci naša delovna sila. Naučiti jih 

moramo, da imajo nov pogled na reševanje problemov. Usposobiti jih moramo za 

kritično mišljenje in da se naučijo sodelovanja pri iskanju novih rešitev. Ustvarjalna 

umetnost neguje te vidike v razvoju otroka. Gibanje omogoča majhnim otrokom 

pristop, da rešujejo probleme skozi svoje telo. Tako pridejo do novih vprašanj, 

odgovorov in inovativnih rešitev. 

 

5.2 Spodbude za plesno ustvarjanje in ustvarjanje z ustvarjalnim gibom 

 

Velik pomen za izražanje in ustvarjanje imajo pri otrocih spodbude. Mlajši ko je otrok, več 

konkretnih zunanjih spodbud potrebuje. S starostjo otroci več vsebin črpajo iz svojih lastnih 

doživetij. Vse, kar ga obdaja, otrok zaznava in iz tega se začne proces ustvarjanja. 

 

Na ustvarjalnost torej vpliva več dejavnikov (dednost, okolje in lastna aktivnost). Psihologi si 

niso enotni, kateri od dejavnikov je prevladujoč, večina pa je mnenja, da je spodbudno okolje 

(ugodna klima) izredno pomembno za razvijanje ustvarjalnosti (Kroflič, 1992). 

 

Kroflič in Godec (1995) delita spodbude za plesno ustvarjanje in ustvarjanje z gibom na 

zunanje in notranje spodbude. 
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5.2.1 Zunanje spodbude 

 

Pod zunanje spodbude uvrščamo glasbo, različne predmete (maske, kostume, obroče, trakove, 

žoge, balone ipd.). S predmeti otrok rokuje in jih uporablja na različne načine. 

 

5.2.2 Notranje spodbude 

 

So notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doživetij (lastnih doživetij, vedenja živali, 

literarne in likovne spodbude, televizijskih oddaj, oblik v okolju ipd.). 

 

Različne spodbude povezujejo plesno vzgojo z več področji, ki so predstavljena v 

nadaljevanju. 

 

5.2.3 Narava 

 

Otroci sprejemajo svet skozi vsa čutila (vid, sluh, dotik-gibanje, vonj in okus). Žal se 

pedagoški delavci vse preveč poslužujemo seznanjanja z novimi temami preko vidnih in 

slušnih zaznav. Naše dojemanje sveta je veliko širše, zato je smiselno vključiti v proces 

učenja čim več zaznavnih kanalov. To omogoča celovitejšo izkušnjo in posledično izkustvo. 

 

Pri naravoslovnih dejavnostih lahko otrokom približamo naravo tako, da sami doživijo 

izkušnjo z rastlino, živaljo, predmeti, vremenskimi pojavi ipd. Žival, rastlino ali predmet 

lahko pripeljemo v igralnico, še bolje pa je, če opazovan objekt izkusimo v naravnem okolju s 

tipanjem, opazovanjem, okušanjem, poslušanjem in vonjanjem. To izkušnjo, ki jo izkusimo 

skozi zaznavne kanale, lahko okrepimo še z gibanjem. Otroke pozovemo, naj svoje 

doživljanje izrazijo z gibanjem (posnemajo gibanje rastline ali živali, se gibalno izražajo glede 

na okus, vonj, zvok ali tip) (Schmidt in Kos, 2011). 

 

5.2.4 Jezik 

 

Področje jezika je močno prepleteno z gibanjem. Razumevanje govora, govorno izražanje, 

priprava na branje in pisanje so veščine, ki jih otroci veliko hitreje usvojijo z gibanjem.  
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Besede so lahko spodbuda za plesno-gibalno izražanje: ob prepevanju pesmi, branju zgodbe, 

sprejemanju navodil (zavrti se, skoči ipd.), reševanju gibalnih ugank, govora v dramatizaciji 

in glasovnem ritmičnem spremljanju gibanja ter pri zgodnjem opismenjevanju lahko like 

oblikujemo s svojim telesom ipd. (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

5.2.5 Matematika 

 

Otroci tvorbo pojmov usvajajo preko gibalnih aktivnosti ob celoviti psihofizični izkušnji in 

doživetju. Geometrija, logika, aritmetika in algebra so le nekatera področja, kjer lahko otroci 

usvajajo in utrjujejo količinske pojme, matematične operacije, sestavljalo geometrijske like s 

svojimi telesi, ponazarjajo simetrijo, razvrščajo in s pomočjo gibalno rajalnih iger spoznavajo 

pojme, kot so spodaj, zgoraj, znotraj, zunaj, ipd. (Borota, Geršak, Korošec in Majaron 2006). 

 

5.2.6 Umetnost 

 

Vsa področja umetnosti so enkratna za spodbujanje gibalno-plesnih aktivnosti.  

 

Glasba je ena izmed osnovnih spodbud za plesno ustvarjanje. Otroci ob prepevanju pesmi, 

poslušanju glasbe, ustvarjanju glasbe s svojim telesom ali ob plesu izražajo svoje doživljanje 

(Denac in Ilič, 1993). 

 

Likovna umetnost je lahko kot spodbuda za gibalno izražanje ob opazovani umetnini, 

barvanju v mandale, ilustracijah in različnih materialih (Borota, Geršak, Korošec in Majaron 

2006). 

 

6 METODE PLESNO-GIBALNE VZGOJE 

 

Vzgajanje s plesom poteka s pomočjo posebnih metod. Te metode so: metoda vodenja, 

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

Določeno metodo izberemo glede na zastavljeni operativni smoter. 

 

Otroke lahko vodimo v gibanju s svojim gibanjem, lahko pa jih spodbujamo k izmišljanju 

njihovega gibanja. Ustvarjanje z gibanjem lahko prehaja tudi iz našega v njihovo gibanje in 
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obratno. Z vodenjem gibanja otrokom nakazujemo možnosti, ki jih gibanje kot izrazno 

sredstvo vsebuje. S spodbujanjem njihovega izvirnega gibalnega izražanja spodbujamo 

ustvarjanje z gibanjem in s tem tudi ustvarjalno mišljenje ter ustvarjalne sposobnosti (Kroflič 

in Gobec, 1995, str. 67). 

 

6.1 Metoda vodenja 

 

Kroflič in Godec (1995) pravita, da s to metodo otroke vodimo v gibanju. Večinoma jih 

vodimo z lastnim gibanjem, manj pogosto pa z besedo. Otroci povzamejo vzgojiteljev (ali 

otrokov) gibalni motiv. Povzemanje (in ne posnemanje) zavzema obliko gibalnega motiva in 

izraza. Tako zahteva celovitejše reagiranje, kar pomeni, da se otrok izraža oz. vživlja (po 

navadi s pomočjo vsebinskega motiva). 

 

S to metodo tako usmerjamo otroke v zaželeno gibanje. Pri tem jim nakazujemo različne 

možnosti gibalnega izražanja in jih tako posledično spodbujamo k lastnemu ustvarjanju 

gibalnih motivov in plesa. 

 

6.2 Metoda izmišljanja (improvizacije) 

 

Za gibalno ustvarjanje in izmišljanje zgodbe je otroke treba motivirati z ustrezno spodbudo. 

Spodbuda je lahko zunanja (glasba, predmet, gibalni motiv) ali notranja. Na predšolski stopnji 

se gibalno ustvarjanje najpogosteje izvaja sproti ob spodbudi, redkeje pa posredno, in sicer 

tako, da otroci gibanje pripravijo vnaprej in ga nato zaplešejo pred vrstniki. Gibalno-plesno 

ustvarjanje lahko izvajamo individualno ali skupinsko. 

 

Otroci po navadi ustvarjajo na dano temo. Kot izziv lahko ob spodbudi svobodno 

improvizirajo brez teme, ki bi jih usmerjala ali celo omejevala. 

 

Izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti spodbujamo z 

metodo improvizacije. S tem otroci razvijajo ustvarjalen pristop k reševanju problemov. 
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6.3 Metoda od vodenja k izmišljanju 

 

Je kombinirana metoda, kjer v metodičnem postopku prehajamo iz metode vodenja v metodo 

izmišljanja. Tako jo izvajamo na način, da otroke spodbudimo v gibanje s svojim gibanjem, 

nato pa jih usmerimo v iskanje novih in drugačnih gibalnih motivov. 

 

6.4 Metoda od izmišljanja k vodenju 

 

Je prav tako kombinirana metoda. Tu otroke spodbudimo k iskanju svojih gibalnih motivov, 

nato pa pokažemo še svojo gibalno zamisel in otrokom predlagamo, naj poskusijo še to. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Delo, ki ga opravljamo kot pedagoški delavci, ni nikoli dolgočasno. Dogajanje na tem 

področju je pestro in dostikrat nepredvidljivo. S strani vodstva v vrtcih velikokrat prihaja do 

določenih usmeritev, ki niso vedno blizu ne nam ne otrokom. Zato si moramo kot strokovni 

delavci sami izboriti avtonomijo in otrokom približati vsa področja.  

 

Z diplomskim delom želim vzgojiteljem še posebej približati področje umetnosti, ki je 

pogosto zapostavljeno ali izvajano večinoma preko likovnih dejavnosti. Pozabljamo na 

umetnost kot način izražanja s svojim telesom in izražanja svoje energije (s plesno 

dramatizacijo, plesom, gibalnim izražanjem z različnimi spodbudami ipd.). Velikokrat otroci 

niso aktivno vključeni v soustvarjanje življenja v oddelku. Glavni razlog za izvedbo projekta 

je, da otroci aktivno participirajo pri nastajanju predstave. 

 

Pogosto otrokom v vrtcu beremo različne pravljice, pripovedujemo zgodbe in si ogledamo 

dramske ter lutkovne predstave. Vse te dejavnosti velikokrat otroke pustijo polne različnih 

doživetij in vtisov, ki pa jih imajo otroci redko možnost izraziti še na druge načine kot samo 

na najbolj uporabljenega − v likovnem mediju. 

 

Izražanje svojih čustev in notranjih vzgibov s svojim telesom je najbolj primaren način 

komunikacije. Razvija se od rojstva naprej in je sestavni del medsebojnih odnosov. Preko 

gibanja se otrok najlažje izraža. Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog 

sebe. 

 

Otroci so spoznali rusko ljudsko pripovedko Zajčkova hišica. Pripovedko in njene literarne 

like smo predelali večplastno ne samo z branjem in s pripovedovanjem, temveč z 

vključevanjem zgodbe v vsa kurikularna področja, poseben poudarek pa smo namenili 

gibalno-plesnemu izražanju zgodbe preko plesne dramatizacije.  

 

Menim, da je izredno pomembno, da otroci uprizorijo zgodbo na podlagi lastnih notranjih 

vzgibov ob spoznavanju zgodbe in njenih likov. Vse prevečkrat so vodeni in usmerjani od 
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vzgojitelja. Tokrat sem si preko diplomskega dela zastavila cilj, da vsak posameznik na svoj 

način in brez posegov odraslega zaigra zgodbo ter se tako aktivno vživlja v literarne junake. 

 

7.1 Cilji diplomskega dela 

 

Cilji diplomskega dela so: 

– predstaviti otrokom zgodbo Zajčkova hišica, njene literarne like in kraj dogajanja; 

– predstaviti potek otrokovega lastnega gibalno-plesnega usvajanja zgodbe Zajčkova 

hišica; 

– ugotoviti, kakšen vpliv imata opazovanje živali v naravi in ogledovanje posnetkov 

gibanja živali na gibanje otrok v plesni dramatizaciji; 

– ugotoviti pomen scene, kostumov in rekvizitov pri izvajanju plesne dramatizacije. 

 

7.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Opazovala sem več področij, da sem lahko odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 

V1 – Kako se bodo otroci vživeli v literarne junake? 

V2 – Ali bodo otroci z lastnim izražanjem zgodbe z gibanjem zgodbo bolj doživljali? 

V3 – Kako bodo otroci prek opazovanja živali v naravnem okolju in ogledovanja 

posnetkov živali v naravi posnemali gibanje živali in ga uporabili pri svoji igri? 

V4 – Kako pomembna sta za otroke scena in kostum pri izvajanju plesne dramatizacije? 

 

7.3 Raziskovalna metoda 

 

7.3.1 Vzorec 

 

Plesno dramatizacijo Zajčkova hišica sem izvajala v Vrtcu Škofja Loka v enoti Najdihojca, 

oddelek Palček. Vzorec skupine je obsegal 19 otrok, starih 2 do 4 let. 

 

7.3.2 Pripomočki 

 

Uporabila sem naslednje pripomočke: 

– prostor (igralnica, gozd v okolici vrtca, zunanje igrišče); 
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– posnetke živali; 

– videokamero; 

– fotoaparat; 

– računalnik; 

– knjigo Zajčkova hišica; 

– material za izdelavo kostumov, rekvizitov in scen. 

 

7.3.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

 

V oddelku sem v šolskem letu 2013/14 od marca do maja z otroki spoznavala in usvajala 

zgodbo Zajčkova hišica prek plesne dramatizacije. Otroke sem med izvajanjem dejavnosti 

fotografirala in snemala. Posnetki in fotografije so mi bili v pomoč pri analizi otrok. 

 

Na raziskovalna vprašanja sem iskala odgovore preko sprotnega zapisovanja, opazovanja in 

dokumentiranja procesa s fotoaparatom ter kamero. 

 

8 USTVARJANJE PLESNE DRAMATIAZCIJE PO RUSKI 

LJUDSKI PRIPOVEDKI ZAJČKOVA HIŠICA 

 

8.1 Nastajanje plesne dramatizacije po tednih 

 

Z otroki sem dejavnosti izvajala od marca do sredine maja. Potek dejavnosti in njihovo 

analizo bom predstavila po tednih. 

 

8.1.1 Prvi teden  

 

V oddelku otroci zelo radi poslušajo različne zgodbe in pripovedke. Tako sem se odločila, da 

jim predstavim novo zgodbo Zajčkova hišica. Ker je v oddelku z nami pogosto prisotna ročna 

lutka zajček Zobko, ki jo imajo otroci zelo radi, sem se odločila, da bo tokrat zgodbo otrokom 

pripovedoval on. 
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V ponedeljek zjutraj smo v jutranjem krogu ob pogovoru z ljubljencem skupine ročno lutko 

zajčkom Zobkom spoznali novo zgodbo Zajčkova hišica. Otrokom je vsebino literarnega dela 

pripovedoval zajček Zobko. Nato smo skupaj z otroki ponovili vsebino zgodbe.  

 

Med tednom smo med spontano igro večkrat obnovili zgodbo v kotičku pod gradom, na 

igrišču in na sprehodu. Izredno pomembno se mi je zdelo, da otroci spoznavajo in usvajajo 

zgodbo preko igre, spontano in na nevsiljiv način.  

 

Ob obnavljanju so otroci aktivno sodelovali in pripovedovali zgodbo. To nas je spodbudilo, 

da smo poleg pripovedovanja vključili še pesmi iz knjige, ki so jih otroci začeli doživeto 

prepevati.  

 

Otroci so med spontano igro ob moji ali Zajčkovi pobudi začeli doživeto pripovedovati 

zgodbo in se aktivno vživljati v literarne junake. Ob pripovedovanju sem jim postavljali 

odprta vprašanja, kot so:  

– Kašen je zajček? Kako se počuti, ko ga lisica spodi iz hišice? 

– Kakšni so lisica, medved, psa in petelin? 

 

Skušali sem jih motivirati, da so sami poskušali ugotoviti in začutiti, kakšen značaj in 

temperament ima določen lik. Občasno so starejši otroci v oddelku že po skupinah (2 do 3 

otrok) odigrali med igro odsek iz zgodbe (lisica spodi zajca iz hišice ipd.).  

 

  

Slika 1: Prvič zgodbo pripoveduje zajček 

Zobko 

Slika 2: Prvič zgodbo pripoveduje zajček 

Zobko 
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Slika 3: Na željo otrok gradimo hiško za 

zajčka ob gozdu 

Slika 4: Na željo otrok gradimo hiško za 

zajčka ob gozdu 

 

  

Slika 5: Obnavljamo zgodbo med prosto 

igro na igrišču vrtca v hiški 

Slika 6: Obnavljamo zgodbo med prosto 

igro na igrišču vrtca v hiški 

 

8.1.2 Analiza preteklega tedna 

 

V prvem tednu so se otroci podrobneje seznanili s pripovedko Zajčkova hišica. Za uvodno 

motivacijo je otrokom pripovedovala zgodbo ročna lutka zajček Zobko, ki je v oddelku 

prisoten že dobro leto in ga imajo otroci zelo radi. Otroke je zgodba že od začetka pritegnila. 

Skupaj smo jo večkrat pripovedovali in se dopolnjevali ob različnih priložnostih. Ob 

aktivnem vključevanju otrok ob spontani igri v kotičku in na sprehodu se je zgodba v otroke 

usidrala spontano. Opazila sem, da so otroci, tako mlajši kot starejši, usvojili zaporedje 

dogodkov v zgodbi. Nekateri starejši otroci so spontano začeli preigravati določene odseke iz 

zgodbe in so že vključevali določen dialog v svojo igro. Opazila sem, da so se spontano 

prelevili v določen lik, in sicer ne samo z dialogom, ampak tudi z mimiko obraza in gibanjem 
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celotnega telesa. Poskušali so se gibati kot določene živali v zgodbi na podlagi lastne 

predstave, kako se določena žival giblje. 

 

Po tem opazovanju sem se odločila, da bomo naslednji teden podrobno opazovali gibanje 

določene živali v naravnem okolju ali preko posnetka. Tako bom lahko otroke opazovala, če 

je opazna razlika pri otrocih v posnemanju določene živali.  

 

V prvem tednu so otroci že usvojili zgodbo in jo postopoma začeli ponotranjati. Sama sem 

pričakovala, da bo ta proces potekal počasneje. Glede na starostne razlike otrok so starejši 

otroci bolj podrobno usvojili karakter določenega lika, medtem ko so mlajši otroci to še 

usvajali preko doživetega pripovedovanja in aktivnega vključevanja v pripovedovanje 

zgodbe. 

 

8.1.3 Drugi teden  

 

V drugem tednu smo z otroki odšli na kmetijo opazovat kokoši (petelina) in psa. Otroke sem 

opozorila, naj pozorno spremljajo, kako se kokoši in pes premikajo, kakšne kretnje imajo, 

kakšna je njihova drža, kako hitri so njihovi gibi ipd. Prav tako sem otrokom predvajala 

posnetek, na katerem so bile živali, ki nastopajo v zgodbi, v realnem okolju (medved, lisica, 

zajec, volk). To naj bi otroke spodbudilo in motiviralo, da bi opazovali njihovo gibanje, 

kretnje, ki so značilne zanje, ipd. Posnetek smo na željo otrok večkrat predvajali. Ob gledanju 

posnetka so drug drugega spodbujali in opozarjali z različnimi komentarji:  

– »Glej, kok je lisica hitra.« 

– »O, medved gre, pa kr na dveh nogah lahko stoji.« 

– »Kok so vovki prjatli, k so skoz skupej, pa jejo, tečejo, skor use delajo skupej.« 

 

Po predvajanju posnetkov in opazovanju kokoši ter psa na kmetiji so otroci poskušali 

posnemati gibanje živali, ki so jih opazovali. To smo izvajali v skupinah po 4 do 5 otrok. 

Nekateri otroci so resnično zelo ponotranjili opazovano gibanje, kar se je močno kazalo pri 

njihovem ponazarjanju gibanja določene živali. To so bili predvsem starejši otroci, ki so zelo 

pozorno opazovali in spremljali gibanje živali. 
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Poleg teh dejavnosti smo tekom tedna izvajali enake dejavnosti kot v prejšnjem tednu, in sicer 

občasno s pomočjo lutke, spet drugič na igrišču, sprehodu ipd. Trudila sem se, da je 

ponotranjenje zgodbe potekalo čim bolj spontano. 

 

Prav tako so se otroci pogosteje začeli v kotički med prosto igro igrati sami od sebe Zajčkovo 

hišico. 

 

  

Slika 7: Večkrat smo si ogledali posnetke 

živali 

Slika 8: Večkrat smo si ogledali posnetke 

živali 

 

  

Slika 9: Večkrat smo si ogledali posnetke 

živali 

Slika 10: Večkrat smo si ogledali posnetke 

živali 

 

8.1.4 Analiza preteklega tedna 

 

Otroci so z navdušenjem opazovali živali. Predvsem so jih pritegnile kokoši in pes, saj so z 

njimi imeli konkretno fizično izkušnjo. Živali, ki si jih v naravnem okolju nismo mogli 
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ogledati, smo na željo otrok večkrat opazovali preko posnetka. To jih je motiviralo in v 

nekaterih spodbudilo nek notranji premik v interpretaciji gibanja določene živali. Prav tako so 

otroci napredovali pri usvajanju določenega temperamenta živali. Razumeli so odnose med 

živalmi. Vse to je bilo opazno predvsem ob njihovi spontani igri in pripovedovanju (tonu in 

načinu govora, grimasah in gibanju med spontano igro). Zgodbo so dodobra usvojili. 

 

Menim, da so bile te naravoslovne dejavnosti ključne, da so otroci sami na svoj način 

interpretirali določeno žival. To je bilo opazno pri posnemanju gibanja določene živali. 

Predvsem starejši otroci so resnično vključili v svoje posnemanje določene realne gibe in 

kretnje živali. Tako je medved praskal po deblu in stal na dveh nogah, lisica je hitro stekla v 

svoj brlog, volkovi so se ovohavali med seboj ipd. Še večji vtis kot posnetki živali pa je na 

otroke naredilo opazovanje kokoši, petelina in psa na kmetiji. Tam so otroci lahko živali 

dotaknili (pobožali) in dalj časa pozorno spremljali njihovo obnašanje, kretnje in gibanje. 

 

8.1.5 Tretji teden  

 

V tem tednu smo z otroki izdelali preproste kostume. Skupaj smo se odločili, da izdelamo 

ušesa, za petelina pa rožo in kljun. Vsak otrok je lahko izdelal, kolikor kostumov je želel in za 

katero koli žival.  

 

Dejavnost je potekala tako, da smo se z otroki najprej pogovarjali, kako izgleda določena 

žival (kakšna ušesa ima ipd.). Nato so se otroci sami odločili, za katero žival želijo izdelati 

preprost kostum – ušesa. Glede na njihovo željo sem jim narisala ušesa na trši papir, oni pa so 

jih sami izstrigli in pobarvali po želji. Nato smo jih s spenjačem pritrdili na trak iz valovite 

lepenke. Večina otrok je izdelala več kostumov.  

 

Ko so imeli izdelane kostume, so se otroci spontano začeli igrati zgodbo Zajčkova hišica. 

Sami so si razdelili vloge, tako je bilo v igri prisotnih več zajčkov, lisic, petelinov ipd. Ob 

koncu so po želji zamenjali vloge in igrali lik druge živali.  

 

Naslednje dni so večkrat sami prišli k nama s sodelavko in naju vprašali, če se gremo skupaj 

igrat Zajčkovo hišico. Tu sem videla odlično priložnost, da izkoristim njihovo notranjo 

motiviranost. V »spontano igro« sem vpeljala preprosto sceno z mizami in stoli v igralnici. 
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Skupaj smo določili zajčkov in lisičji dom, gozd, štor ipd. Tako smo se spontano igrali. Otroci 

so menjali vloge po želji (ob koncu zgodbe). Vsakič znova so se vživljali v drugega 

literarnega junaka. 

 

  

Slika 11: Ustvarjamo kostume, strižemo in 

barvamo 

Slika 12: Ustvarjamo kostume, strižemo in 

barvamo 

 

  

Slika 13: Dokončujemo kostume, v ozadju 

se otroci že igrajo Zajčkovo hišico 

Slika 14: Dokončujemo kostume, v ozadju 

se otroci že igrajo Zajčkovo hišico 
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Slika 15: Igra s preprosto sceno 

 

8.1.6 Analiza preteklega tedna 

 

Izkazalo se je, da je bila izdelava kostumov prava odskočna deska za izvajanje naslednje 

stopnje – prehod v preigravanje celotne zgodbe. Otroci so bili zelo motivirani ob sami 

izdelavi kostumov. Vsi (tudi najmlajši, stari 2 leti) so sami po svojih zmožnostih izstrigli svoj 

kostum in ga okrasili po želji. Bila sem presenečena, saj nisem pričakovala, da lahko tako 

nepomembna stvar v otroku vzbudi tak notranji premik. Poleg tega me je presenetilo, da so 

vsi otroci brez izjeme aktivno in z navdušenjem sodelovali. Tekst v zgodbi so otroci 

prilagodili svojim zmožnostim. Tako je bil vsak posameznik deležen svoje interpretacije in 

doživljanja zgodbe preko igre (gibanja) ter teksta. Menim, da so bili vsi ti dejavniki (svoji 

kostumi, svoj tekst, svoja interpretacija lika ipd.) izredno pomembni, da so otroci zgodbo 

lahko zares ponotranjili. Moj namen je bil, da jih čim manj usmerjam (z veznim tekstom, 

učenjem teksta na pamet, režijo ipd.). Pomembnejše se mi je zdelo opazovanje. Na podlagi 

tega sem otroke po potrebi usmerila ali jim dala nov izziv. 

 

S postavitvijo preproste scene smo tudi prvič zgodbo od začetka do konca preigrali. Ob 

preigravanju so otroci sami drug drugega opozarjali, kdaj je na vrsti določen lik. Ker je v 

zgodbi nastopalo več medvedov, lisic, psov ipd., so mlajši otroci s spodbudo starejših veliko 
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samozavestneje nastopili in jih posnemali v gibanju, tekstu in oglašanju. Izredno zanimivo se 

mi je zdelo, da v večini starejši otroci niso posnemali gibanja med seboj. Nekateri so se gibali 

bolj počasi z bolj okretnimi gibi, drugi pa s hitrimi in odrezavimi gibi. Za ponazarjanje živali 

so se gibali »po vseh štirih«, po kolenih ali s stopali. Poleg gibanja celotnega telesa bi posebej 

poudarila mimiko obraza, ki je odražala karakter in razpoloženje igranega lika. 

 

Pri preigravanju sem otroke pozorno opazovala. Namenoma jih nisem usmerjala v gibanju, 

postavitvi scene in določitvi prostora za zajčkovo hišo, lisičjo hišo, štor ipd. Želela sem, da 

sami aktivno sodelujejo med seboj in po svojih željah in predlogih ustvarijo primerno sceno. 

Tako je bila zajčkova hišica enkrat stol, drugič pa miza.  

 

Otroci so se z navdušenjem igrali, zato sem vedela, da je pravi trenutek, da zgodbo začnemo 

preigravati v drugem prostoru, kjer je več prostora za izvajanje plesne dramatizacije. 

 

8.1.7 Četrti do sedmi teden  

 

V četrtem tednu sem otroke spodbudila, da razmislijo, kje bi se še lahko igrali Zajčkovo 

hišico. Imeli so več predlogov: v gozdu, na igrišču, v atriju, večnamenskem prostoru 

(telovadnici) ipd. Skupaj smo pretehtali več možnosti in ugotovili, da je najbolje (glede na 

slabo vreme), da se igramo v večnamenskem prostoru, kjer smo imeli več prostora in različne 

rekvizite za postavitev scene. V samo izvedbo in ideje, katere rekvizite uporabiti, sem 

vključila tudi otroke. Skupaj smo pregledali različne športne rekvizite in druge predmete. 

Pogovarjali smo se, kaj vse potrebujemo (zajčkovo in lisičino hišo, deblo, gozd ipd.). Starejši 

otroci so aktivno sodelovali pri podajanju idej in sami postavitvi. Dva dečka (Tim in Lovro) 

sta predlagala čudovito zamisel za postavitev gozda s stojali in palicami. Nekatere rekvizite 

smo tekom večkratnega preigravanja tudi zamenjali. Pri tem so imeli otroci proste roke. Tudi 

sama razdelitev vlog je potekala spontano. Večina otrok se je ustalila pri izbiri vlog in so 

imeli vedno isto vlogo, nekateri pa so komaj čakali, da so lahko zamenjali vloge. Tudi prihodi 

živali na »oder« so bili skoraj vedno različni. Otroci so se sami odločili, iz katere smeri bodo 

prišli in kakšno pot bodo pri tem naredili (skozi gozd, jaso ipd.). Vse to je otroke tudi 

spodbudilo k različnim gibalnim izzivom. Tako smo se igrali Zajčkovo hišico. Naša »igra« je 

počasi dobivala pravo podobo predstave. Vanjo smo vključili še glasbeno spremljavo pesmi s 

klavirjem. Tako so otroci točno vedeli, kdaj pride na vrsto določena žival.  
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Ker je vsaka igra – predstava »živa« in je vsakokrat malo drugačna, se je spreminjalo tudi 

gibanje določene živali. Enkrat so bile živali bolj hitre, drugič počasne, tretjič pa bolj 

temperamentne.  

 

Igrico smo preigravali še približno tri tedne (dvakrat do trikrat na teden). Povabili smo tudi 

dva oddelka iz atrija, da si ogledajo našo predstavo, in starše na zaključno srečanje. 

 

  

Slika 16: Preigravanje zgodbe v 

večnamenskem prostoru 

Slika 17: Preigravanje zgodbe v 

večnamenskem prostoru 

 

  

Slika 18: Zaključno srečanje s starši v 

večnamenskem prostoru 

Slika 19: Zaključno srečanje s starši v 

večnamenskem prostoru 

 

8.1.8 Analiza preteklih tednov 

 

V zadnjih treh tednih je naša pripovedka v celoti zaživela v obliki plesne dramatizacije. 

Vsakokrat je bila drugačna scena, otroci so si po želji delili vloge ipd. Tako je bila tudi 
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vsakokrat drugačna predstava. Otroci so se resnično zelo doživeto z navdušenjem vsakokrat 

vživljal v vloge. Liki v plesni dramatizaciji so se razvili in dodelali. Gibanje likov − živali je 

bilo opazno ponotranjeno. Menim, da je k tem pripomogla tudi spremljava s klavirjem, ki je z 

osnovnimi akordi dodala notranji pečat liku. Otroci so upodabljali svoj lik z gibanjem glede 

na svojo interpretacijo zgodbe in glede na trenutno počutje. 

 

Skoraj vsak dan so naju s sodelavko že pri zajtrku spraševali, če se bomo danes tudi igrali 

Zajčkovo hišico. Med seboj so se pogovarjali, kateri lik bodo danes igrali, kje bodo postavili 

gozd in štor, ipd. Zgodba je živela z nami v oddelku. Preko nje se je vsak posameznik imel 

možnost izraziti na svoj način. Tudi sama sem začutila izredno suverenost pri izvajanju teh 

dejavnosti, saj sem videla, da smo skupaj na pravi poti. Otroci so poleg usvajanja, 

ponotranjanja in gibalnega uprizarjanja zgodbe pridobili na samozavesti ter usvajanju 

socialnih veščin, saj je vsak posameznik predstavljal pomemben člen v zgodbi. Tako so tudi 

bolj zadržani otroci prišli v ospredje. Najpomembnejše je, da pri uprizarjanju niso imeli 

zadržkov. Bili so sproščeni, saj so se ves čas samo igrali. 

 

Zgodbo smo preigravali nekaj tednov. Otroke sem vprašala, ali bi zaigrali predstavo tudi 

dvema oddelkoma iz atrija. Otroci so se strinjali in dobili smo prve gledalce, ki otrok niso 

ovirali pri igri. Ob končani predstavi sem otroke vprašala, komu bi še lahko predstavili našo 

igro. Kar nekaj jih je odvrnilo, da staršem, babicam, dedkom, kuharicam, ravnateljici ipd. 

Skupaj smo se odločili, da povabimo starše in ostale družinske člane v vrtec. Otroci so komaj 

čakali, da pokažejo, kaj »znajo«. Vsak dan so spraševali, ali danes pridejo starši. Na predstavo 

so prišli vsi otroci in s seboj pripeljali več družinskih članov. Nekaterim otrokom je bilo sprva 

nerodno, ko pa se je igra začela, so pogumno nastopili. Starši in ostali so bili navdušeni. Niso 

mogli verjeti, da lahko otroci te starosti tako doživeto zaigrajo predstavo. 
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Slika 20: Zaključno srečanje s starši 

 

9 UGOTOVITVE Z ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

 

Po končanem izvajanju plesne dramatizacije lahko odgovorim na vsa zastavljena vprašanja. 

 

V1 – Kako se bodo otroci vživeli v literarne junake? 

 

Otroci so se brez izjeme aktivno vživeli v literarne junake. Menim, da je bilo ključno pri 

vživljanju otrok v literarne junake to, da so zgodbo usvajali in uprizarjali po lastnih predlogih, 

občutkih ter da je celoten postopek potekal preko igre brez intenzivnega poseganja odraslega 

v sam proces. 

 

V2 – Ali bodo otroci z lastnim izražanjem zgodbe z gibanjem zgodbo bolj doživljali? 

 

Preko lastnega izražanja zgodbe z gibanjem so otroci pripovedko doživeli večplastno. Celotno 

dogajanje v zgodbi so okusili »na lastni koži« in posledično zgodbo bolj doživeli ter 

ponotranjili. Gibalno izražanje določenega lika je privedlo do aktivnega vživljanja otrok v 

zgodbo, kar je posledično pripeljalo do bolj globokega doživljanja. 



34 

V3 – Kako bodo otroci prek opazovanja živali v naravnem okolju in ogledovanja posnetkov 

živali v naravi posnemali gibanje živali in ga uporabili pri svoji igri? 

 

Predvsem starejši otroci v oddelku so v svoje gibanje vključili elemente realnega gibanja 

določene živali, medtem ko so mlajši bolj posnemali gibanje starejših otrok kot realno gibanje 

živali. Tako starejši otroci niso v svoji gibalni interpretaciji uporabili zgolj stereotipnega 

gibanja (npr. skakanje zajca po dveh nogah), ampak so nadgradili svoj gibalni izraz tako, da 

so uporabljali več nivojev (medved se lahko dvigne na zadnji dve nogi, lisica lahko skoči na 

deblo ali se skrije v brlog ipd.) in določene kretnje živali ter oglašanje (pes laja, volk tuli ipd.). 

 

V4 – Kako pomembna sta za otroke scena in kostum pri izvajanju plesne dramatizacije? 

 

V otrocih je preprost kostum (ušesa, petelinova roža) naredil veliko prelomnico. Pripomogel 

je k bolj doživetemu vživljanju v literarne junake in spontanemu preigravanju zgodbe. Scena 

je služila bolj kot orientacijsko sredstvo in ni imela takšne ključne vloge kot kostum.  
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ZAKLJUČEK 

 

Celoten projekt izvedbe plesne dramatizacije je potekal z aktivno participacijo otrok. Otroci 

so bili od začetka do zaključka vključeni v celoten proces. Menim, da sta bila končen rezultat 

(predstava, ki je izhajala iz otrok) in sam proces gibalnega soustvarjanja celotne skupine 

dovolj velik pokazatelj, da je plesna dramatizacija uspela. Proces nastajanja in preigravanja 

pripovedke sem tudi dokumentirala s fotografijami in kamero. Tako smo z otroki v vrtcu 

pogledali več različnih insertov iz predstave, kar je otroke še posebej navdušilo. 

 

Priznam, da sem bila na začetku negotova, kako naj se lotim izvedbe plesne dramatizacije. V 

veliko pomoč so mi bili strokovni nasveti profesorice doc. Gordane Schmidt pri predmetu 

Plesno gledališče in podpora sodelavke, ki mi je ves čas strokovno svetovala in me 

opogumljala ter spodbujala. Skupaj smo kot oddelek dosegli zastavljene cilje in odgovorili na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Otroci med samo igro niso bili vodeni z veznim tekstom 

ali mojim aktivnim poseganjem v igro. Glede na svoje doživljanje zgodbe so uporabljali svoj 

tekst (besedišče) in svoj način interpretacije zgodbe. Bistveno je, da so se otroci aktivno preko 

gibanja vživeli v pravljične junake, sami postavili sceno, si razdelili vloge in skupaj doživeto 

preigravali zgodbo. 

 

Preko praktičnega izvajanja diplomskega dela sem postala bolj suverena v svojem delu. 

Spoznala sem, da otroke prevečkrat podcenjujemo in jih preveč usmerjamo ter jim pustimo 

premalo kreativnosti, da resnično izrazijo svoj potencial. Želim si, da bom pridobljeno znanje 

še naprej aktivno vključevala v svoje delo v vrtcu in tako pripomogla k večji participaciji in 

upoštevanju otrokovih inovativnih idej ter rešitvam različnih problemov. 
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PRILOGA 

 

Priloga 1: ZAJČKOVA HIŠICA – Ruska ljudska pripovedka 

 

Živela sta lisica in zajec. Lisičina hišica je bila iz ledu, zajčkova pa iz lubja. Lisica je venomer 

dražila zajčka: »Moja hišica je svetla, tvoja pa temna! Moja hišica je svetla, tvoja pa temna.«  

 

Prišla je pomlad in lisičina hišica se je raztajala. In lisica je prosila zajca: »Pusti me k sebi, 

zajček, vsaj na dvorišče me pusti!« »Ne, lisička, ne pustim, zakaj si me pa zmeraj dražila.« 

 

Lisica je zmeraj bolj silila vanj in zajec jo je naposled pustil k sebi na dvorišče. Drugi dan ga 

je lisica prosila: » Pusti me, zajček, pod streho nad pragom.« »Ne, ne pustim, zakaj si me pa 

dražila.« Lisica je silila in silila vanj, zajec se je vdal in jo pustil pod streho nad pragom. Tretji 

dan lisica zopet prosi: »Pusti me, zajček, v hišico.« »Ne, ne pustim, zakaj si me pa dražila.«  

 

Prosila je in prosila. Zajček jo je spustil tudi v hišico. Lisica sedi na klopi, zajček na peči. 

Četrti dan lisica zopet prosi: »Zajček, zajček, pusti me k sebi na peč!« »Ne, ne pustim, zakaj 

si me pa dražila.« 

 

Lisica je prosila, prosila in izprosila. Zajec jo je spustil tudi na peč. 

 

Čez nekaj dni je začela lisica poditi zajca iz hiše. »Poberi se proč! Ne maram več živeti s 

tabo!« In spodila ga je. 

 

Zajec sedi ves žalosten na šotoru, joče in si otira solze s tačicami. Mimo pritečeta dva psa: 

»Taf, taf, taf. Zakaj jočeš zajček?« »Kaj nebi jokal! Lisica in jaz sva imela vsak svojo hišico. 

Moja je bila iz lubja, lisičina pa iz ledu. Prišla je pomlad in lisičina hišica se je raztajala. 

Prosila me je lisica, vzel sem jo pod streho, ona me je pa spodila.« »Nič ne maraj, zajček« sta 

rekla psa. »Midva jo spodiva iz tvoje hišice.« »Ne bosta je.« »Bova.« šli so k hišici. »taf, taf, 

taf! Lisica, takoj ven!« A lisica s peči: 

»Če zdražiš me scela 

in skočim, bo jok, 

ker bodo letela 

polena okrog.« 
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Psa sta se zbala in zbežala.  

 

Spet sedi zajček in joče. Mimo pride volk: »Zakaj se jočeš, zajček?« »Kaj nebi jokal, sivi 

volk. Lisica in jaz sva imela vsak svojo hišico. Moja je bila iz lubja, lisičina pa iz ledu. Prišla 

je pomlad in lisičina hišica se je raztajala. Lisica me je prosila, vzel sem jo pod streho, ona me 

je pa spodila.« »Ne jokaj, zajček,« pravi volk. »Jaz jo poženem iz hiše.« »Ne poženeš je. Dva 

psa sta jo podila, pa je nista spodila, tudi ti je ne boš.« »Bom.« Volk stopi k hišici in zavije s 

strašnim glasom: » Uiiiipd. Uiii takoj ven, lisica!« A lisica s peči: 

 »Če zdražiš me scela 

in skočim, bo jok, 

ker bodo letela 

polena okrog.« 

 

Volk se je ustrašil in zbežal.  

 

Zajček zopet sedi in joče. Pride mimo star medved: »zakaj se jokaš, zajček?« »Kaj se ne bi 

jokal, medved? Lisica in jaz sva imela vsak svojo hišico. Moja je bila iz lubja, lisičina pa iz 

ledu. Prišla je pomlad in lisičina hišica se je raztajala. Lisica me je prosila, vzel sem jo pod 

streho, ona me je pa spodila.« »Nič ne jokaj, zajček,« pravi medved, »jaz jo preženem.« »Ne 

preženeš je. Dva psa sta jo podila, podila, pa je nista pregnala, sivi volk jo je podil, pa je ni 

pregnal. Tudi ti je ne boš.« »Bom.« Medved stopi k hišici in zarentači: »Rrrripd. Rrrripd. 

Poberi se ven, lisica!« A lisica s peči: 

»Če zdražiš me scela 

in skočim, bo jok, 

ker bodo letela 

polena okrog.« 

 

Medved se je ustrašil in odšel.  

 

Zajček zopet sedi in joče. Mimo pride petelin s koso na plečih. »Kikiriki! Zajček, zakaj se 

jokaš?« »Kaj se ne bi jokal, petelinček! Lisica in jaz sva imela vsak svojo hišico. Moja je bila 

iz lubja, lisičina pa iz ledu. Prišla je pomlad in lisičina hišica se je raztajala. Lisica me je 

prosila, vzel sem jo pod streho, ona me je pa spodila.« »Nič ne bodi žalosten, jaz preženem 

lisico iz tvoje hišice, zajček.« »Ne preženeš je. Dva psa sta jo podila, podila, pa je nista 
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pregnala. Sivi volk jo je podil, podil pa je ni pregnal. Stari medved jo je podil, podil in je tudi 

ni pregnal. Kako bi jo mogel ti pregnati?« »Bom jo, bom.« Petelin stopi k hišici: 

»Kikiriki! 

Hodim jaz v bleščečih 

škorenčkih rdečih, 

koso imam na plečih: 

z njo lisica jih dobi, 

če mi ne gre takoj s peči!« 

 

Ko lisica to sliši, se prestraši in pravi: »Oblačim se.« petelin zopet: 

»Kikiriki! 

Hodim jaz v bleščečih 

škorenčkih rdečih, 

koso imam na plečih: 

z njo lisica jih dobi, 

če mi ne gre takoj s peči!« 

 

Lisica pravi: »Plašč si oblačim.« Petelin tretjič: 

»Kikiriki! 

Hodim jaz v bleščečih 

škorenčkih rdečih, 

koso imam na plečih: 

z njo lisica jih dobi, 

če mi ne gre takoj s peči!« 

 

Lisica se prestraši, skoči s peči in zbeži. A zajček se ves vesel zopet vseli v svojo hišico in 

živi tam s petelinom (Golia, 1981, str. 2-13). 

 


