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POVZETEK 

 

Ples in gledališče sta področni dejavnosti, ki imata velik pomen za celostni razvoj otroka. 

Otrok se preko dejavnosti na področju plesa in gledališča sprosti ter si pridobi določene 

spretnosti, sposobnosti in znanja. Ena izmed vsebin na področju plesa je tudi plesna 

dramatizacija, ki področji plesa in gledališča združuje v eno celoto. Zato bi lahko postopek 

oblikovanja plesne dramatizacije primerjali s postopkom uprizoritve gledališke predstave. 

Namen diplomskega dela je na osnovi študije primera spremljati nastanek in razvoj plesne 

dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov v skupini predšolskih otrok. Diplomsko 

delo je empirično. Sestavljeno je iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega 

dela. Teoretični del obsega na začetku značilnosti s področja plesne vzgoje na predšolski 

stopnji, v nadaljevanju pa sem se posvetila značilnostim plesa, gledališča in književne 

vzgoje v vrtcu, saj so ta tri področja tesno povezana s plesno dramatizacijo v predšolskem 

obdobju. Na koncu teoretičnega dela sem še na kratko povzela pomembnosti participacije 

in sodelovanja pri plesni dramatizaciji. V empiričnem delu sem na osnovi opazovanja 

skupine otrok pri procesu ustvarjanja plesne dramatizacije pravljice Volk in sedem 

kozličkov želela ugotoviti, ali mi bo uspelo skozi določeno časovno obdobje oblikovati 

končen izdelek, ki ga bodo otroci predstavili drugim skupinam in ga tudi s kamero 

posneli. Ugotavljala sem tudi, kako bo plesna dramatizacija vplivala na sodelovanje in 

dogovarjanje otrok med seboj, ustvarjanje, razvijanje gibalnih spretnosti, vživljanje v 

posamezne vloge, spoznavanje živali in sodelovanje pri celotnem procesu ustvarjanja. 

Predvsem pa sem želela ugotoviti, ali je mogoče s participacijo ustvariti plesno 

dramatizacijo tako, da jo bodo otroci v skupini ne glede na njihove osebne sposobnosti in 

spol osvojili. Raziskovalni vzorec zajema 22 otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje. Stari so 

od pet do šest let. Glede na rezultate raziskave smo ugotovili, da so vsi otroci, ne glede na 

starost in spol, v določenem časovnem obdobju sposobni osvojiti določeno plesno 

dramatizacijo ob vodenju odraslega, da obstajajo med otroki razlike v motivaciji, te pa so 

vidne pri priljubljenosti določenih vlog. Ugotovila sem tudi, da je s participacijo mogoče 

doseči boljše rezultate kot pri popolnem vodenju otrok.  

KLJUČNE BESEDE: plesna dramatizacija, plesna vzgoja, gledališče, gledališka 

uprizoritev, vživljanje v vlogo, participacija, sodelovanje, književnost. 



ABSTRACT 

 

Dance and theatre are two areas that are extremely important for comprehensive 

development of the child. Activities related to dance and theatre help the child to relax and 

acquire a number of skills, abilities and knowledge. Dance dramatization is a way to 

connect dance and theatre into one unit. To this end, we could compare the process of 

creating a dance dramatization with the process of producing a theatre performance. 

The purpose of the thesis is to conduct a case study and then monitor the creation and 

development of a dance dramatization of the fairy tale The Wolf and the Seven Little 

Goats in a group of preschool children. The thesis is empirical. It consists of a theoretical 

and an empirical part. The theoretical part first provides the characteristics of dance 

education in preschool and then focuses on the typical features of dance, theatre and 

literary education in kindergarten because the three areas are closely related to dance 

dramatization in the preschool period. The theoretical part concludes with a brief 

explanation of the significance of participation and cooperation in creating a dance 

dramatization. As regards the empirical part, we observed a group of children in the 

process of creating a dance dramatization of the fairy tale The Wolf and the Seven Little 

Goats. We wanted to determine whether it is possible to complete the dramatization in a 

certain time frame so that the children could present it to other groups and also capture it 

on film. Moreover, we examined the influence of the dance dramatization on cooperation 

and arrangements made between the children, their creativity, identification with 

individual roles, becoming acquainted with animals, and cooperation in the entire creative 

process. We were particularly interested in whether participation can be used to create a 

dance dramatization so that the children will grasp it regardless of their personal abilities 

and gender. The research sample involves 22 children attending the Velenje kindergarten. 

They are from five to six years old. The research results suggest that all the children, 

leaving aside their age and gender, are able to grasp a dance dramatization lead by an adult 

in a certain period of time. However, some differences in motivation were observed, 

especially with regard to the popularity of some of the roles. The findings also indicate 

that participation yields better results than detailed guidance provided to the children.  

KEYWORDS: dance dramatization, dance education, theatre, theatre performance, 

identification with the role, participation, cooperation, literature. 
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1 UVOD 

 

»Kadar govorimo o plesu, plesnem izražanju, si vedno predstavljamo, da plešemo ob 

glasbi. Ta nas vodi skozi svoje in naše labirinte čustev in zavesti, razuma, ki se kažejo v 

različnih ritmih, melodijah, harmonijah, dinamikah, tempih in zvočnih barvah« (Schmidt, 

osebna komunikacija, 17. 11. 2014). 

Otrokova osnovna potreba od rojstva naprej je gibanje, ki je v predšolskem obdobju zelo 

pomembno. Otroci radi tekajo, skačejo, se plazijo, vrtijo, zato je zelo pomembno, da 

načrtujemo gibalne in plesne dejavnosti in jim to zagotovimo. Otroci se tako sprostijo in 

zadovoljijo svojo potrebo po gibanju in plesu, hkrati pa razvijajo svoje spretnosti in 

sposobnosti na več področjih. 

Plesno gledališče skupaj z ostalimi področji dejavnosti pripomore k celostnemu razvoju 

otroka. Prav tako kot so pomembni narava, matematika, družba, gibanje, glasba, jezik, 

likovna vzgoja, je prav, da pri načrtovanju vzgojnega dela posvetimo pozornost tudi plesu. 

Plesno gledališče in njegova sestava zajema prav vsa našteta področja in otroke uči 

sodelovanja in dogovarjanja. Prav tako pa zajema participacijo otrok, kar pomeni, da so 

otroci v idejo, načrtovanje in izvajanje celostno vključeni. Plesno gledališče lahko 

razdelimo na gledališče in ples, ki sta si v tem področju v nerazdružljivi povezavi. 

Ples je mati vseh umetnosti. Ples živi v času in prostoru. Ustvarjalec in ustvarjeno, 

umetnik in njegovo delo sta eno. Ritmični gibni vzorci, živa predstavitev sveta, kakršnega 

vidimo in si predstavljamo – vse to ustvarja človek v plesu z lastnim telesom in tako 

oblikuje svoje notranje doživljanje brez uporabe materiala ali besede (Sachs, 1997, str. 

17).  

Plesna dejavnost in plesna vzgoja vključujeta tudi gledališko vzgojo in vzgojo za literarno 

ustvarjanje. Ples vključuje kot scenska umetnost vlogi ustvarjalca in gledalca. Tako se v 

plesni vzgoji ti dve vlogi neprestano prepletata v otrokovi dejavnosti. Prav s pomočjo teh 

vlog vzgajamo ustvarjalca in istočasno gledalca, ki je sposoben sprejemati, doživljati in 

kritično vrednotiti delo sočloveka in gledališko delo (Kroflič in Gobec, 1992, str. 9). 
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Ples lahko povezujemo tudi z gledališčem. Pino Mlakar (1999) v svoji knjigi omenja tri 

kategorije plesa, in sicer obredni, družabni in gledališki ples (balet). Gledališki ples je 

namenjen gledalcem, ki doživijo poseben užitek ob gledanju te umetnosti. 

Tudi posamezne elemente pri nastajanju plesne dramatizacije bi lahko primerjali z delom 

ob nastajanju gledališke predstave. Pri obeh so pomembni kostumi, scena, uprizorjena 

zgodba, predvsem pa to, da se plesalec ali igralec v svojo vlogo vživi in jo prikaže 

gledalcem čim bolj živo in prepričljivo.  

V diplomskem delu želim s pomočjo študije primera raziskati in proučiti postopek 

ustvarjanja plesne dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov z vidika plesnega 

gledališča, plesne vzgoje in participacije otrok. Zanima me, kako bo plesna dramatizacija 

vplivala na sodelovanje in dogovarjanje otrok med seboj, ustvarjanje, razvijanje gibalnih 

spretnosti, vživljanje v posamezne vloge, spoznavanje živali in sodelovanje pri celotnem 

procesu ustvarjanja. Predvsem bi pa rada ugotovila, ali je mogoče s participacijo ustvariti 

plesno dramatizacijo tako, da jo bodo otroci v skupini ne glede na njihove osebne 

sposobnosti in spol osvojili. Prav tako me zanima, v kolikšni meri bodo otroci aktivno 

sodelovali pri oblikovanju ter izdelavi scene in kostumov ter v kolikšni meri bodo 

potrebovali mojo pomoč.  

Za plesno dramatizacijo Volk in sedem kozličkov sem se odločila iz razloga, ker je to 

klasična pravljica, ki jo večina pozna in je všeč vsem generacijam. V sebi skriva moralna 

sporočila, hkrati pa je njena vsebina tako enostavna, da je za plesno uprizarjanje dokaj 

lahka. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PLESNA VZGOJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

»Plesna vzgoja je več kot vzgoja za ples. To je gibalna, estetsko-vzgojna, umetniška 

dejavnost, s katero se otrok izraža, izobražuje in si razvija telesne ter umske sposobnosti« 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 34). 

 

2.1.1 Kurikulum 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, 

predlogih in rešitvah, ki so uokvirile sistem in koncept predšolske vzgoje v vrtcih 

/…/, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema 

vzgoje in izobraževanja /…/. Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo 

slovenskih vrtcev, na drugi pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo 

in iz njih izpeljanimi drugačnimi pristopi in rešitvami dopolnjuje, spreminja in 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 2004, str. 7).  

Kurikulum za vrtce je dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, 

ravnateljem vrtcev in svetovalnim delavcem. V njem so predstavljena vsa področja 

dejavnosti v vrtcu. Za vsako posamezno področje so navedeni globalni cilji, iz njih 

izpeljani konkretni cilji, vloga odraslih. Poleg ciljev in vloge odraslih so za posamezno 

področje navedene tudi vsebine in dejavnosti, ki so razdeljene v dve skupini, in sicer za 

prvo starostno obdobje in za drugo starostno obdobje. Področja dejavnosti, ki so navedena 

v Kurikulumu za vrtce, so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika 

(Kurikulum za vrtce, 2004, str. 7). 

Ples bi lahko opredelili kot element, ki spada na področje gibanja in umetnosti. V 

nadaljevanju bom na kratko povzela najpomembnejše cilje s področij gibanja in 

umetnosti, ki zadevajo ples. 
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2.1.2 Cilji kurikula 

 

»Smotri plesne vzgoje so torej ožji gibalni in plesni ter širši vzgojni smotri, ki se 

prepletajo ter povezujejo s smotri drugih vzgojnih in izobraževanih področij ter tvorijo 

nedeljivo celoto« (Gobec in Kroflič, 1995, str. 42). 

Kot sem že omenila, spada ples na področje dejavnosti gibanja in na področje dejavnosti 

umetnosti. V nadaljevanju bom najprej predstavila globalne in konkretne cilje s področja 

dejavnosti gibanja, ki se nanašajo na ples, kasneje pa še globalne in konkretne cilje s 

področja dejavnosti umetnosti, ki se nanašajo na ples. 

Gibanje je ena izmed osnovnih otrokovih potreb. Otrok z njegovo pomočjo spoznava 

okolico, prostor, čas in tudi samega sebe. Vedno več kot se otrok giblje, vedno bolj 

obvladuje svoje telo, hkrati pa si pridobiva vedno večjo samozavest, samozaupanje in 

veselje do gibanja. Z gibanjem si poleg gibalnih sposobnosti razvija tudi intelektualne 

sposobnosti. Gibanje ima pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju 

(Kurikulum za vrtce, 2004). 

 

Globalni cilji na področju gibanja, ki se nanašajo na ples, so (Kurikulum za 

vrtce, 2004, str. 26): 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

- omogočanje, da otroci spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

- spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti. 
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Konkretni cilji na področju gibanja, ki se nanašajo na ples, so (Kurikulum za 

vrtce, 2004, str. 26): 

- razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja 

celega telesa, rok in nog), ravnotežje, 

- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, 

valjaje, plezanje, plazenje itn.), 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo 

giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in 

odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 

- uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, spoznavanje 

pomena sodelovanja v igralni skupini. 

 

Umetnost je področje, ki otroku omogoča, da udejanji ustvarjalne potenciale. Ti se kažejo 

v otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta. Otrok si izmišlja, oblikuje, presoja in si s 

tem pridobiva občutek za lepo. Zato lahko govorimo o otroški dejavnosti na področju 

umetnosti kot o umetniški dejavnosti otroka. Ta pa je zelo pomembna, saj skupaj z 

dejavnostmi na ostalih področjih dejavnosti pripomore k celostnemu razvoju otroka 

(Kurikulum za vrtce, 2004, str. 37). 

 

Globalni cilji na področju umetnosti, ki se nanašajo na ples, so (Kurikulum 

za vrtce, 2004, str. 38): 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 
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Konkretni cilji na področju umetnosti, ki se nanašajo na ples, so (Kurikulum 

za vrtce, 2004, str. 38, 39): 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti 

ter različnosti, 

- spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote, 

- doživljanje umetnosti kot dela družabnega in kulturnega življenja, 

- doživljanje in spoznavanje umetniških del, 

- razvijanje umetniške predstavljivosti ter domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem, 

- negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah 

doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja ter uveljavljanja na 

področju umetniških dejavnosti, 

- odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti ter 

nadarjenosti, 

- razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav 

ter predstav o umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih, 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem 

povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje 

sebe ter izbranih virov iz okolja, 

- negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji 

in zunanji svet, 

- razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, 

miselnega, estetskega in vrednostnega doživljanja, 

- doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o plesnih delih, 

- doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov ter njihovih izraznih 

lastnosti, 

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi ter njihovimi izraznimi 

lastnostmi, 

- spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji ter uporabi 

sredstev in prostora. 
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2.1.3 Teoretična izhodišča za plesno vzgojo 

 

Po mnenju Brede Kroflič in Dore Gobec (1995) obsega vzgoja hkrati vzgojo in 

izobraževanje, vzgojitelj pa je tisti, ki hkrati vzgaja in izobražuje. Če sklepamo iz tega, 

pomeni plesna vzgoja vzgajanje s plesom. 

Vzgojitelj je v procesu vzgajanja s plesom predvsem organizator in spodbujevalec, ki 

zastavlja probleme, reševanje teh problemov pa prepušča otrokom. Organizira dražljaje iz 

okolja z namenom, da sproži odgovore. Otroke le po potrebi usmerja ali pa se tudi vključi 

v njihova iskanja in igro. Prav tako mora vzgojitelj spodbujati ustvarjalno mišljenje, saj 

pripomore k ustvarjalnosti, preoblikovanju situacij v okolju, reševanju problemov. Pri 

predšolskih otrocih je najustreznejše ustvarjalnost izzvati skozi gibanje, saj so gibalno 

najbolj aktivni. Ustvarjalnost pa lahko spodbujamo tudi z igro vlog ali sociodramsko igro. 

Igranje zgodbe krepi različne otrokove sposobnosti, saj se otrok vživlja v vsebino. V 

plesni zaposlitvi mora biti vzgojitelj scenarist, režiser, koreograf, plesalec, glasbenik, 

kostumograf, scenograf … in organizator (Kroflič, 1999, str. 12). 

Področje plesne vzgoje v predšolskem obdobju zajema gibanje, ki je lastno otroku na 

določeni razvojni stopnji, izražanje z gibanjem, ustvarjanje z gibanjem in gibalne oblike, 

ki jih ustvarjajo ali so že bile ustvarjene nekoč – ljudske igre in rajalne igre (Kroflič in 

Gobec, 1992, str. 9). 

Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je 

oblikovanje, ustvarjanje in izražanje z gibanjem. S spodbujanjem 

ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne osebnosti. V sodobnih 

metodah učenja in poučevanja postaja telesna aktivnost s funkcionalnim, 

ustvarjalnim in izraznim gibanjem nepogrešljiva sestavina učnega procesa. 

Zato je vzgajanje s plesom enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in 

nadaljnjega vzgojno-izobraževalnega procesa (Kroflič in Gobec, 1995, str. 

13). 

»Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. To je področje estetike, 

umetnostne in kulturne vzgoje. To je tudi metoda« (Gobec in Kroflič, 1995, str. 13). 
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»Plesna vzgoja v ožjem pomenu besede je vzgajanje za ples, za plesno umetnost kot 

avtonomno umetnostno področje« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 13). 

 

Smotri in cilji plesne vzgoje v predšolskem obdobju so sestavljeni tako, da poskušajo 

zajeti vso kompleksnost, ki jo vsebuje plesna vzgoja. Tako se smotri vključujejo v plesne 

smotre, širše estetske smotre, intelektualne in socialno vzgojne smotre. Plesna vzgoja 

prispeva k harmoniji otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in socialnega razvoja. 

Prav tako pa s svojo tematiko sega na druga vzgojna področja, se z njimi povezuje in 

pospešuje razvoj tudi pri drugih otrokovih sposobnostih (Kroflič in Gobec, 1992, str. 37). 

Otroke vzgajamo s plesom s pomočjo igre in gibalnih dejavnosti. S tem, ko se otrok igra, 

raziskuje, giblje, vživlja, oponaša, si razvija ustvarjalnost. Hkrati pa s pomočjo plesnih 

dejavnosti spodbujamo sodelovanje med otroki (rajalne igre, skupinske igre) in 

uveljavljanje posameznika (plesna dramatizacija, posamični nastopi) znotraj skupine. S 

plesno dejavnostjo se pa tudi sprostimo (Kroflič in Gobec, 1995). 

Gibalne in plesne izkušnje pripomorejo k integraciji otroka, usposabljajo ga za ustreznejše 

odzivanje na okolje. Vzgajanje s plesom stremi k razvijanju celovite osebnosti, ki razvija 

vse svoje potenciale. Pomen gibalno plesnih izkušenj je Payne West opredelil z različnimi 

značilnostmi. Te značilnosti prispevajo k samozavedanju otroka, da odkriva samega sebe, 

se spoznava. Prav tako razvija socialne sposobnosti, ker spodbuja stike z drugimi, 

sodelovanje, dogovarjanje, upoštevanje pravil, vodenje in podrejanje, skupno reševanje 

problemov, uči se tudi telesnega stika z drugimi in se prilagaja. Plesne izkušnje dajejo 

možnost za izražanje čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom. Omogočajo 

otrokom občutiti uspeh in zadovoljstvo (Kroflič, 1999, str. 23, 24). 

Vsak otrok ima dispozicije za gibalni razvoj prirojene. Kljub temu pa potrebuje pri 

gibalnih, plesnih dejavnostih in ustvarjanju veliko spodbude s strani vsebin in sredstev. 

Mlajši kot je otrok, več spodbud potrebuje. Medtem pa ima starejši več izkušenj in zato 

potrebuje manj spodbude. Svoje ustvarjanje povezuje s svojimi doživetji, opažanji, ki jih 

je vedno več, s tem pa postaja njegovo ustvarjanje vse bolj zanimivo in raznoliko. Za 

plesno ustvarjanje z otroki pa je pomembno, da se kot vzgojitelji poslužujemo primernih 

metod. Pri tem je najprimernejša metoda ustvarjalnega giba. Pri tej metodi se telesna 

izraznost prepleta s plesnim doživljanjem. Ni dovolj le, da otrok mehanično dobro 
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obvladuje gibe, ampak je hkrati pomembno, da vsak gib poveže z vsebino in ga notranje 

doživi (prav tam). 

 

»Ena glavnih nalog plesne vzgoje pri delu s predšolskimi otroki je spodbujanje in 

razvijanje ustvarjalnosti otrok skozi izražanje in oblikovanje z gibanjem« (Kroflič in 

Gobec, 1995, str. 26). 

Iz teh razlogov pri delu s predšolskimi otroki ne smemo ostati pri šablonah, ampak 

moramo iskati nove načine dela, pri katerih dejavnosti niso vnaprej oblikovane, ampak je 

otrok samostojen ustvarjalec, ki se s pomočjo plesa izraža. Vzgojitelj ima pri tem nalogo, 

da ga spodbuja in ustvarja spodbudno okolje za razvoj njegove ustvarjalnosti. Hkrati pa je 

pomembna tudi vzgojiteljeva ustvarjalnost, ki se kaže v raznolikosti idej na področju 

plesnih dejavnosti, oblikovanju plesnih zasnov in spodbud otrokom v obliki gibalnih 

rešitev. Poleg vzgojiteljeve ustvarjenosti je pomembna tudi njegova prožnost, kar pomeni, 

da se je sposoben prilagajati trenutnim, nepredvidljivim situacijam med samim potekom 

plesne dejavnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

Splošne smotre plesne vzgoje na predšolski stopnji in kasneje dosegamo z 

različnimi gibalno-plesnimi dejavnostmi in usmerjenimi gibalno-plesnimi 

igrami, ki jih lahko glede na njihove značilnosti razporedimo v več vrst. Vsem 

je skupno, da so igralne gibalne dejavnosti, saj jih otroci (pa tudi odrasli) 

doživljajo kot igro, z vsemi prijetnimi občutji, ki so značilna za igro. Vrste 

gibalno-plesnih dejavnosti ali usmerjenih plesnih iger so: ples in ponazarjanje 

z gibanjem, plesno uprizarjanje in dramatizacije, rajalne in didaktične igre 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 58). 

Po mnenju avtoric Kroflič in Gobec (1992, str. 9) področje plesne vzgoje na 

predšolski stopnji ne zajema ljudskega plesa, družabnega plesa in klasičnega baleta, 

saj je v ospredju oblika, ki so jo ustvarili odrasli za odrasle. 

Ples in ponazarjanje je vrsta plesnih dejavnosti, pri katerih otrok prosto gibalno ustvarja 

ob spodbudi. Ta je lahko zunanja ali notranja. Zunanja spodbuda je glasba, predmet … 

Notranje spodbude pa so notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doživetij in 

domišljijskih predstav (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Plesna dramatizacija in uprizarjanje je vrsta plesnih dejavnosti, kjer izhaja gibalni izraz 

posameznika iz doživljanja določene zgodbe. Gre za gibalno-plesno igro, ki nastaja iz 

neke zgodbe. Plesna dramatizacija včasih poleg plesa in rajalne igre vključuje še 

pripovedovalca, ki plesno dramatizacijo vodi. To vlogo ima lahko tudi otrok. Ta s 

pomočjo plesne dramatizacije vsebino neke zgodbe celostno podoživi, saj govorjeno 

besedo poveže z gibanjem (prav tam). 

Ko uprizarjamo plesno dramatizacijo s predšolskimi otroki, je pomembno, da se držimo 

določenih pravil. Eno izmed teh je, da se otroci nikoli ne učijo teksta. Dobro je, da otrok 

zgodbo, ki jo želimo plesno uprizoriti s pomočjo ostalih področij dejavnosti, dobro 

spozna, nato pa mu moramo dovoliti, da se vživi v vlogo in se glede na svoja doživetja 

gibalno in besedno izrazi. To je pomembno zato, ker je gibanje tako kompleksno, da otroci 

ne morejo istočasno misliti na tekst in bi v primeru učenja le-tega hitro padli iz vloge ter 

pričeli prosto deklamirati besedilo. Hkrati je pri plesni dramatizaciji pomembno, da je 

teksta čim manj in da je v ospredju gibalni izraz. Drugo pomembno pravilo pri plesni 

dramatizaciji se navezuje na razdelitev vlog. Ob tem moramo dobro razmisliti, kateremu 

otroku dodeliti katero vlogo. Velikokrat je za nekega otroka lažje plesati glavno vlogo v 

dramatizaciji, saj je tako na odru ves čas in ostaja ves čas vživet v svojo vlogo. Nekaterim 

otrokom pa je lažje, da se na odru pojavijo le nekajkrat za kratek čas. Pri tem je prav tako 

pomembno, da en otrok igra samo eno vlogo, saj ima lahko v nasprotnem primeru težave z 

vživljanjem. Tretje pravilo, ki ga opisuje Gordana Schmidt, pa je, da mora biti plesna 

dramatizacija glede na starost in interes otrok primerno dolga (Schmidt, b. l.). 

Rajalne igre so vrsta plesnih dejavnosti, ki jih ločimo v dve skupini, in sicer na ljudske 

rajalne igre in ustvarjalne rajalne igre. Ljudske rajalne igre so ljudski skupinski plesi, ki se 

povezujejo s petjem ali govorjenjem. Najpogosteje se plešejo v krogu. Najbolj znane so 

Ringa raja, Bela lilija, Rdeče češnje ... Ustvarjalne rajalne igre pa so tiste, ki jih sami 

ustvarimo. Na že znano pesem sami ali skupaj z otroki sestavimo rajalno igro ali pa ob 

glasbi gibalno uprizorimo posamezne dele besedila (Kroflič in Gobec, 1995). 

Didaktične igre so namenjene razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanja. 

Značilno je, da so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. 

Primer zaokroženega sistema ritmično-gibalnih didaktičnih iger v plesni 
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vzgoji je sistem la-la-bum, ki ga je zgradil naš baletni pedagog Iko Otrin 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 62). 

 

 

2.1.4 Načrtovanje 

 

Vzgojno-izobraževalni proces je po mnenju Ljubice Marjanovič Umek oblika 

komunikacije, katere glavni cilj je razvoj spretnosti, navad, vrednot, pridobivanje znanj, 

kar pa v veliki meri vpliva na razvoj posameznika. Ob tem je načrtovanje nekaj nujnega, 

po drugi strani pa predstavlja oviro. Nuja je zato, ker je vzgoja ciljno usmerjena dejavnost, 

ovira pa zato, ker ima vzgojiteljica, ko neko dejavnost načrtuje, pričakovanja v zvezi s 

tem, kaj bodo otroci osvojili. Raziskave kažejo, da se otroci veliko močneje odzivajo na 

prikrita pričakovanja vzgojiteljev kot na načrtovane zahteve (Kroflič idr., 2001). 

»Načrtovanje gibalno-plesnih dejavnosti je del načrtovanja celotnega vzgojnega dela, torej 

celotnega življenja v vrtcu ali v šoli« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 73). 

Pomembno je, da smo pri načrtovanju ustvarjalni ter odprti za nove načine in pristope. Pri 

tem moramo upoštevati starost otrok in s tem pogojene razvojne značilnosti, duševne, 

telesne, vedenjske značilnosti, okolje, v katerem otroci živijo, in interes otrok. Poleg tega 

pa moramo delo načrtovati postopno. Vzgojitelj mora pri načrtovanju upoštevati tudi 

okoliščine, v katerih poteka vzgojno delo, saj so spodbude za gibalno izražanje in 

ustvarjanje izrazito drugačne že pri mestnih in podeželskih otrocih (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Osnova za načrtovanje plesne vzgoje je vzgojiteljevo dobro poznavanje splošnih 

značilnosti razvoja gibanja in plesnosti ter poznavanje značilnosti otrok, s katerimi dela. 

Zato je potrebno vsakodnevno opazovanje spontanega in usmerjenega gibanja otrok in 

njihovega gibnega izražanja v vseh situacijah med bivanjem v vrtcu (Kroflič in Gobec, 

1992, str. 39). 

Breda Kroflič in Dora Gobec razlikujeta glede na načrtovanje dela s predšolskimi otroki 

tri obdobja, in sicer uvajalno obdobje, obdobje od oktobra do junija in poletno obdobje. 

Uvajalno obdobje poteka v mesecu septembru, ko se otroci uvajajo v novo okolje in 
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spoznavajo svoje vzgojitelje, s katerimi bodo preživeli celotno šolsko leto. Za to obdobje 

je najprimerneje, da načrtujemo usmerjene gibalno-plesne igre, med katere spadajo 

otroške rajalne igre, saj se s temi dejavnostmi v krogu otroci povezujejo med seboj in z 

vzgojiteljem. V obdobju od oktobra do junija načrtujemo vzgojno delo po trimesečjih. 

Pomembno je, da tekom leta vključimo celoten sistem gibalnega gradiva, gibalno gradivo 

z vsemi gibalno-plesnimi dejavnostmi (ples, rajalne igre, plesne dramatizacije, didaktične 

igre), da vse plesno-gibalne dejavnosti povezujemo z ostalimi področji dejavnosti ter da 

vključujemo novosti in aktualne tematike. V poletnem obdobju v večini načrtujemo 

gibalno-plesne dejavnosti na prostem, v naravi (prav tam). 

Načrtovanje vzgojnega dela s predšolskimi otroki poteka na osnovi trimesečnega načrta, 

ki vsebuje tedenske načrte, ti pa vsebujejo za vsak dan dnevno načrtovanje. Vsako 

načrtovanje zajema določene elemente načrtovanja, kot so vsebine, naloge, cilji, oblike 

dela, metode dela, sredstva in metodičen postopek (prav tam). 

Vsebine pri plesni vzgoji obsegajo vse vrste gibalno-plesnih dejavnosti, gibalno gradivo in 

spodbude za gibalne dejavnosti. 

Cilji ali smotri plesne vzgoje so zastavljeni tako, da z njimi obsežemo vso kompleksnost, 

ki jo področje plesne vzgoje vsebuje. Ločimo ožje plesne cilje in širše estetsko-vzgojne, 

intelektualne in socialno-vzgojne cilje. Iz ciljev izhajajo naloge. 

Glede na zastavljene cilje pa izbiramo različne oblike plesne vzgoje, kot so skupna oblika, 

skupinska oblika in individualna oblika. Pri skupni obliki dela so v plesno dejavnost 

vključeni vsi otroci, pri skupinski obliki pa so ti razdeljeni v skupine. Ena skupina je 

vključena v plesno dejavnost, ostale pa imajo na voljo dejavnosti iz ostalih vzgojnih 

področij. Pri individualni obliki dela posameznik ustvarja samostojno. To obliko dela 

uporabljamo predvsem v fazi razvijanja gibalnih motivov. 

Metode so načini dela. V okviru plesne vzgoje poznamo metodo vodenja, metodo 

izmišljanja, metodo od vodenja k izmišljanju in metodo od izmišljanja k vodenju. S 

pomočjo metode vodenja vodimo otroke z ustreznim gibanjem in besedo. Pri metodi 

izmišljanja otroke spodbudimo, da samostojno gibalno ustvarjajo. Metodi od vodenja k 

izmišljanju in od izmišljanja k vodenju pa sta kombinirani metodi, pri katerih prehajamo 
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ali od vodenja k samostojnemu ustvarjanju otrok ali od samostojnega ustvarjanja k 

vodenju s strani vzgojitelja. 

Načrtovanje obsega tudi sredstva, ki izhajajo iz ciljev, načrtovanih vsebin in značilnosti 

otrok. V pripravi določimo pripomočke, predmete, ki jih bomo pri sami dejavnosti 

potrebovali. 

Metodični postopek je del načrtovanja, ki opredeli sam potek načrtovane dejavnosti. 

Vsebuje pripravo prostora, način motiviranja otrok, način, kako preidemo iz pogovora na 

gibanje, utrjevanje in kako zaključimo neko dejavnost ter preidemo na druge (prav tam). 

Poleg načrtovanja moramo pri samem delu z otroki upoštevati določena načela. Pri plesni 

vzgoji upoštevamo načelo aktivnosti, načelo interesa, načelo individualizacije, načelo 

nazornosti, načelo življenjske bližine, načelo ustreznosti razvojni stopnji, načelo 

nazornosti in doživetosti, načelo postopnosti in načelo sistematičnosti. Načelo aktivnosti 

govori o tem, da moramo plesno dejavnost načrtovati tako, da bodo otroci čim bolj 

gibalno in ustvarjalno aktivni. Načelo interesa poudarja, da moramo otrokom ponuditi več 

dejavnosti, da se lahko vključujejo prosto glede na svoj interes, hkrati pa jih moramo 

spodbujati in motivirati tudi za druge dejavnosti. Načelo individualizacije govori o tem, da 

moramo pri delu upoštevati osebnostne značilnosti posameznega otroka. Načelo 

življenjske bližine nas opominja, da moramo vedno načrtovati dejavnosti na način, ki je 

otrokom blizu. Načelo ustreznosti razvojni stopnji govori o tem, da moramo vedno 

načrtovati cilje, metode, oblike dela glede na starost otrok. Upoštevati pa moramo tudi 

razlike v interesih med spoloma. Načelo nazornosti in doživetosti govori o tem, da 

osnovne spodbude za plesno izražanje in oblikovanje iščemo v otrokovem okolju. Oblike 

in gibanja opazujemo po možnosti tam, kjer nastajajo. Načelo postopnosti in 

sistematičnosti pa poudarja, da moramo vedno načrtovati dejavnosti po načelih od lažjega 

k težjemu, od skupinskega k posameznemu, od znanega k manj znanemu (prav tam). 

Vzgojno delo na področju plesne vzgoje analiziramo sproti in po končanem delovnem 

obdobju. Glede na pripravo ugotavljamo, ali smo dosegli ustreznost predvidenih vzgojnih 

smotrov, izbire vsebin, oblik, metod in sredstev. Iz analize razberemo tudi, kako bi lahko 

razvijali in izboljšali izvedene usmerjene zaposlitve. Gre nam predvsem za to, da izčrpamo 

vse možnosti (Kroflič in Gobec, 1992, str. 81). 
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2.2 PLES 

 

Ples je mati vseh umetnosti. Ples živi v času in prostoru. Ritmični gibni vzorci, živa 

predstavitev sveta, kakršnega vidimo in si predstavljamo – vse to ustvarja človek v plesu z 

lastnim telesom in tako oblikuje svoje notranje doživljanje brez uporabe materiala ali 

besede (Sachs, 1997, str. 17).  

»Kadar govorimo o plesu, plesnem izražanju, si vedno predstavljamo, da plešemo ob 

glasbi. Ta nas vodi skozi svoje in naše labirinte čustev in zavesti, razuma, ki se kažejo v 

različnih ritmih, melodijah, harmonijah, dinamikah, tempih in zvočnih barvah« (Schmidt, 

Ljubljana: 2014). 

Ples presega ločevanja, ki so nastala v razvitih civilizacijah – med telesom in dušo, med 

spontanim čustvenim izražanjem in nadzorovanim obnašanjem, med družbenim 

življenjem in razvojem posameznika, med igro, čaščenjem bogov, bojevanjem in 

predstavo (Sachs, 1997, str. 17).  

Po mnenju Brede Kroflič (1999, str. 31) Curth Sachs ob proučevanju zgodovine plesa 

ugotovi, da je ples mnogostranski in tako zgodovinsko težko pregleden. Ples se skozi 

zgodovino dotika jezikov, sociologije, psihologije, religije, narodov, gospodarstva, glasbe 

in likovne umetnosti. 

Curth Sachs (1997, str. 19) meni, da je ples življenje na višji stopnji, kajti vse človeške se 

izmikajo natančnemu razvrščanju. Tako se v plesu zlivajo delo in igra, zakonitosti in 

svoboda. Neopazno prehajanje med temi elementi je njegova bistvena značilnost, kar 

lahko zelo dobro izkoristimo za delo z otroki v vrtcu. 

»Vsak ples je in povzroča ekstazo. Odrasel moški, ki v plesni dvorani položi roko svoji 

soplesalki okrog pasu, in otroci, ki v rajanju poskakujejo po vaškem kolovozu – oboji 

enako pozabljajo nase, na težo svoje povezanosti z zemljo in na odrevenelost vsakdanjega 

življenja« (Sachs, 1997, str. 61). 

Sodobni umetniški ples je izhodišče za oblikovanje ustvarjanja, kar pomeni, da plesni 

ustvarjalec išče vedno nove možnosti za gibalne oblike, s katerimi izraža doživetja, misli 

in odnose. Vzgajati s plesom, z gibom pomeni spodbujati ustvarjalno mišljenje, pomaga 

oblikovati ustvarjalna stališča in usposablja za ustvarjalno reševanje problemov tudi iz 
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vsakdanjega življenja. Ustvarjanje v skupini usmerja k sodelovanju, prilagajanju, vodenju, 

podrejanju … (Kroflič, 1999, str. 123). 

 

2.2.1 Ples in gibanje 

 

Gibanje je dogajanje v času in prostoru. Človek se giblje, da preživi, se uči, spoznava 

svoje okolje, se prilagaja okolju ali pa ga spreminja, da vzpostavlja stike in komunicira. 

Inštrument človekovega gibanja je njegovo telo. Gib je veliko bolj pomemben kot 

govorjena beseda, saj se izražen gib navadno nanaša na počutje in čustva ter je spontan. 

Gibanje postane plesna kretnja in umetniški element, kadar posreduje ideje emocij. Plesna 

umetnost izraža skozi gibanje idejo o doživljanju različnih lastnih izkušenj, kar pomeni, da 

omogoča objektivno predstavitev subjektivne realnosti. Lahko bi rekli, da je ples namerno 

privzdigovanje različnih gibanj v nekaj višjega (Kroflič, 1999, str. 16). 

Plesna vzgoja in plesna zaposlitev je gibalna dejavnost, zato je njena vsebina v prvi vrsti 

gibanje, izražanje z gibanjem, oblikovanje gibanja, ustvarjanje z gibanjem. Potem pa 

postopoma neorganizirano maso gibanja oblikujemo v gibalne motive, ki predstavljajo 

splet posameznih gibov. Plesni izraz nastane šele, če oblikovanje gibanja obogatimo z 

dinamičnimi kvalitetami. Oblikovanje gibanja je na predšolski stopnji tesno povezano z 

dinamiko. Gibalnih motivov pa ne razčlenjujemo na posamezne gibe, ker je v ospredju 

otrokov gibalni izraz. Gibalni motiv pri otrocih po navadi izhaja iz vsebinskega motiva, iz 

doživetja (Kroflič in Gobec, 1992, str. 51). 

Osnovni namen gibalnih dejavnosti je namenjen temu, da bi otrok razvijal svoje 

emocionalne, intelektualne in socialne sposobnosti, ne le spodbujanju motorične 

sposobnosti in spretnosti. Skozi gibalne dejavnosti otrok razvija zavedanje telesa, govor, 

višje mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnost za učenje, komuniciranje in interakcijo. 

Hkrati pa spodbuja samozavedanje samozavesti s samim gibanjem in skupinskim delom. 

Vrste gibalnih dejavnosti, ki jih poznamo v vzgojnem procesu, so gibalne in rajalne igre, 

pantomima, spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno 

dramatiziranje in gibalno didaktične igre. Te dejavnosti se med seboj tesno prepletajo in 

za vse je značilno močno doživljanje. Otroci pa s pomočjo naštetih gibalnih dejavnosti 

vzporedno razvijajo zvrsti komunikacije, in sicer opazovanje, poslušanje in izražanje 

(Kroflič, 1999, str. 124). 
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Sachs (1997, str. 20) ples označi kot »ritmično gibanje«. Pomanjkljivost te oznake je, da 

ga ne ločuje od drugih ritmičnih gibanj – teka, veslanja, poganjanja pedala. Natančneje bi 

ga označili kot ritmično gibanje, ki ne služi neposrednemu delovnemu namenu. 

Sachs (1997, str. 38, 39) nam v svoji knjigi Zgodovina plesa predstavi veliko različnih vrst 

plesa, ki so se razvijale vse od začetka obstoja življenja na tem planetu. Nam najbližji je 

zagotovo harmonični ples – ples z ozaveščenim telesom. Za harmonični ples je značilno 

naraščanje ritma in vključevanje gibanja vseh delov telesa v ta ritem. Tako ples sledi 

ritmu, z naraščanjem ritma se stopnjuje tudi zanosni značaj plesa. Najbolj splošna oblika 

gibanja je udarjanje z nogo ob tla. Obstajalo je pri ljudeh na nižji stopnji razvoja, dejansko 

že pri opicah. Najdemo ga v vaških plesih višje razvitih kultur in pri rajanju naših otrok. 

Čeprav imajo harmonični plesi opisane skupne značilnosti, sta njihovo število in 

raznolikost tolikšna, da bi težko naredili jasen pregled tovrstnih plesov. 

Plesalci so skozi zgodovino motiv za ples dobili iz različnih dogodkov, obredov, vremena, 

praznovanja, žalovanja … Motiv pa so dobili tudi z opazovanjem in posnemanjem živali. 

Za plesalca je žival eden najbolj zanimivih vzorov za posnemanje. Vedno je v gibanju, 

išče si hrano, napada ali beži – in vsako od teh gibanj ima tisoč možnih inačic. Gibanje 

živali je podobno človekovemu in hkrati tako različno, da ga vedno znova preseneča in 

priteguje (Sachs, 1997, str. 90). 

 

2.2.2 Ples in glasba 

 

Udarjanje ritma in melodija nista bila prva zvočna spremljevalca plesa. Pred tem so 

obstajala posnemanja in nehotena zvočna izražanja čustev. Živalske plese, ki po svojem 

bistvu čim bolj zvesto posnemajo držo in gibanje živali, največkrat spremljajo zvoki, ki so 

čim bolj podobni glasovom posnemane živali. Človek ima brez dvoma v krvi nastavke za 

ritmični ples, pri njem se je razvilo odločujoče obvladovanje ritma. Prvotni spremljevalec 

plesa je noga, ki ritmično udarja ob tla (Sachs, 1997, str. 185, 186). 

Tudi melodična plesna spremljava polni plesalca z radostjo in strastjo. Melodična 

spremljava, ki je bila v začetku vedno peta, teži k ustvarjanju duhovnih povezav s plesno 

temo in magičnim načinom gibanja. Vendar pa ni nujno, da je besedilo neke pesmi tesno 

povezano z vsebino plesa ali s priložnostjo zanj (Sachs, 1997, str. 191, 192). 
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Naloge, vaje in igre s področja ritmične glasbe so priložnost za pridobivanje individualnih 

izkušenj gibanja, sproščanje telesne in psihične napetosti. Prav tako se otrok nauči 

sprostiti, začne razvijati občutek za telo in gibanje telesa, najde lasten način telesnega 

izražanja, razvija sposobnosti predstavljanja. Lahko pa razvije tudi samozavest in lasten 

jezik telesa (Kroflič, 1999, str. 113). 

Danes je ples tesno povezan z melodijo in ritmom, tako vsak gib sledi tako ritmu kot 

melodiji. S plesom poskušamo pokazati tisto, česar ne moremo povedati, zapeti ali zaigrati 

v skladbi. Ples poveže vse te elemente v celoto. Tako imamo najprej zgodbo, potem 

melodijo, v melodiji je ritem, kateremu sledi gibanje. Ples in glasba sta prirojena. 

 

2.2.3 Ples in gledališče 

 

»Sodobna plesna vzgoja je miniaturna oblika »totalnega teatra«, gledališča, ki povezuje 

vse umetniške zvrsti v celoto« (Kroflič in Gobec, 1992, str. 21). 

Plesna dejavnost in plesna vzgoja vključujeta tudi gledališko vzgojo in vzgojo za literarno 

ustvarjanje. Ples vključuje kot scenska umetnost vlogi ustvarjalca in gledalca. Tako se v 

plesni vzgoji ti dve vlogi neprestano prepletata v otrokovi dejavnosti. Prav s pomočjo teh 

vlog vzgajamo ustvarjalca in istočasno gledalca, ki je sposoben sprejemati, doživljati in 

kritično vrednotiti delo sočloveka in gledališko delo (Kroflič in Gobec, 1992, str. 9). 

Gibanje telesa ima velik pomen za gledališče. Telo nam nudi, da se gibljemo na različne 

načine, vsaka sprememba gibanja pa nam pokaže nov značaj, razpoloženje, podobo 

dramskega lika (prav tam). 

Kakršna koli je narava plesa, ples ne potrebuje niti gledalcev niti prič. Vendar se vseeno 

že zelo zgodaj kaže zasnova velikega spreminjevalnega procesa, ki je ples polagoma 

pretvoril iz nehotenega gibnega izpraznjenja, iz opojnega gibanja in prazničnega obreda v 

umetnino, ki se zaveda opazovanja in je opazovanju namenjena. Bistvene lastnosti 

umetnine poleg doživetja so: obvladovanje oblike, skladno uravnotežena urejenost in 

smiselna gradnja. Zaradi tega je ravno obredni pomen dvignil ples na raven umetnosti. 

Obredni ples je silil načrtovanje in natančno določanje oblike (Sachs, 1997, str. 227). 
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Posameznik, ki sodeluje v obredju, ki je postalo umetniško dejanje, se ne more izogniti 

umetniškemu razvoju. Ples z maskami je še pospešil razvoj v tej smeri. Plesali so samo 

moški, pa niti med njimi ni bil vsak zmožen za ples. V takšni specializaciji ležijo klice 

gledališkega plesa. Ob vsakem plesu so razdelili pleme na aktivne in pasivne pripadnike, 

na nastopajoče in na gledalce. Za ples z maskami je značilno navidezno protislovje: s tem, 

da plesalci poskušajo zanikati sami sebe in prepustiti svojo osebnost nekomu drugemu 

(Sachs, 1997, str. 229). 

Vsak posnemovalni ples nosi v sebi zarodke pantomime. Plesalec se z darom opazovanja 

vživlja v žive in nežive predmete v naravi ter s svojim lastnim telesom poustvarja njihovo 

podobo, njihova dejanja in bistvo. Njegovo posnemanje je usmerjeno v sedanjost in 

prihodnost. Psiholog Jung je nekoč pripomnil: »Freudove besede, da je človekova 

podzavest zmožna samo želeti si, veljajo le za podzavest ekstravernega tipa.« Kar 

dejansko pomeni, da je večina posnemovalnih plesov ples želja. Prikazuje tisto, kar ljudje 

potrebujejo in bi s plesom radi dosegli: rodnost plemena in zemlje, rast, naklonjenost 

zvezd, zdravje, moč, lovsko srečo in zmago. Seveda pa poznamo tudi izjeme, ki so 

nagnjeni k sprejemanju idej na konkreten, viden in aktiven način.  Te izjeme ravnajo po 

določeni značajski naravnanosti, v želji po čutnem sprejemanju, oblikovanju in predajanju. 

Ljudje s tako naravnanostjo s plesom izražajo prihodnost, pa tudi sedanjost brez kakršnih 

koli bodočih želja. Tako kot otroci so zmožni nek predmet opazovati in hkrati nanj 

reagirati ali neposredno zapeti pesem o posebnostih živali, ki stoji pred njim, oziroma v 

plesu posnemati njihovo gibanje (Sachs, 1997, str. 233). 

Ples obstaja že dolgo, vendar ples in gledališče sta se združila veliko pozneje. Lahko bi 

rekli, da je gledališče »priviselo« k plesu. V gledališču so najbolj znani muzikli in balet. 

 

 

2.2.4 Plesno gledališče 

 

Balet je bil prva samosvoja gledališka zvrst. Gledališki ples je najpogosteje imenovan 

balet, vendar se razlikuje od klasičnega baleta. Namenjen je za gledanje in gledalec ga 

občuti kot dogajanje posebne govorice, kot užitek. Izvajalec takšnega plesa je anonimni 

umetnik, ki je v antiki poimenovan pantomimos. Ples teh umetnikov je utelešena lepota in 

skrivnost harmonije sveta ter vesolja. Takšen plesalec zna prikazati neko zgodbo ali 
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dogodek samo s kretnjami. Kasneje pa so dodali v predstavah tudi glasbo. Tako je 

predstava potekala na osnovi glasbe, plesa in dramatizacije. Teme predstav so bile 

vsakodnevno dogajanje na dvoru in akcijske scene vojaških bojev. Gledališki ples ni zgolj 

okrasen in gibno presenetljiv, temveč gledalcu nekaj pove, po svoje pripoveduje nekaj iz 

resničnega življenja in občutenega (Mlakar, 1999, str. 17). 

Plesno gledališče se je razvilo zelo pozno, glede na to, da sta ples in gledališče kot 

samostojni panogi izvirali že iz plemen. Lahko bi rekli, da je ustanoviteljica prvega 

priznanega plesnega gledališča Pina Bausch. Pina je bila plesalka baleta, pedagoginja, 

koreografinja in leta 1973 je postala direktorica gledališča Tanztheater Wuppertal. V 

gledališče je vnesla in razvijala tesno povezavo med plesom in gledališčem, tako je 

nastalo plesno gledališče. To je povzročilo osvoboditev in novo opredelitev plesa po vsem 

svetu. Plesno gledališče je postalo edinstveni žanr, navdihnilo je mnoge koreografe in tako 

prineslo spremembe v gledališču in klasičnem baletu. Pina Bausch je v svoje univerzalno 

delo vnašala potrebo po ljubezni, intimnosti in čustveni varnosti. V ta namen je razvila 

umetniško obliko, ki bi lahko vključevala zelo raznolike kulturne vplive. Inspiracijo in 

ideje za svoje delo je črpala iz otroštva in iz raziskovanja človekove potrebe po ljubezni in 

tistega, kar nas oddaljuje od nje. Iz otroštva je opazovala gibanje, obnašanje, odhajanje in 

prihajanje ljudi v očetovi restavraciji. Opazovala je tudi njihovo razpoloženje in čustva ter 

vse to vnesla tudi v svoje delo. Kasneje je tudi doživela vojno, kar je povzročilo velik 

strah in potrebo po ljubezni ter čustveni varnosti. Raziskovala je tudi, kako so različne 

pokrajine povezane s čustvenostjo in ljubeznijo prebivalcev, na drugi strani pa je poskusila 

vse to povezati z realnostjo. Poskusila je pokazati, kako ljudje hrepenijo po ljubezni in 

kako jih realnost sveta postavi na realna tla in spremeni njihovo obnašanje. Vendar vedno 

ostane kanček upanja, da želje in hrepenenje postanejo resničnost. Prikazala je tudi odnos 

in medsebojni vpliv med moškim in žensko. V njenih predstavah se lahko najde prav vsak 

gledalec, saj je prikazana čustva in prizore v življenju že doživel. Gledalce pripravi do 

tega, da sprejmejo kruto realnost, medtem pa vseeno upajo na to, da lahko spremenijo svet 

na bolje in prevzamejo odgovornost. Veliko vlogo v njenem gledališču so odigrali kostumi 

in prostor. Prostori so bili poetični, posebni, tako so plesali tudi na mokri podlagi, na lesu, 

na odpadlem jesenskem listju. Kostumi so bili narejeni tako, da so uprizarjali 

vsakodnevno življenje, vendar ga tudi presegajo in naraščajo v sanjske lepote. Imela je 

poseben postopek dela, in sicer ustvarjanje s čustvi. Ples je bil improvizacija in spomin 
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plesalčevih lastnih izkušenj. Za delo ni uporabljala nobene knjige, preprosto si je 

postavljala vprašanja o starših, otroštvu, občutkih v določenih situacijah, poškodbah in 

težnjah. Iz odgovorov so se razvili stavki, geste, dialogi in male scene. Potem pa je 

plesalka izbrala izrazni način, verbalno ali fizično, pri odgovorih na vprašanja. Prav s to 

svobodo, da se plesalka počuti varno, lahko sega globoko vase in se izraža. Njena metoda 

dela in koreografija sta bili v začetku za ljudi in poznavalce plesa nekaj novega, mogoče 

celo spornega. Ampak metodo so hitro sprejeli tudi drugi in jo začeli uporabljati pri svojih 

delih. S svojim delom je odločno vplivala na razvoj plesa v drugi polovici dvajsetega 

stoletja (Tanztheater Wuppertal, Norbert Servos, pridobljeno 24. 11. 2014 s svetovnega 

spleta: http://www.pina-bausch.de/en/dancetheatre/). 

Tako se je delo Pine Bausch razvilo v svetovno gledališče, ki lahko vključi vse kulture in 

vsako osebo z enakim spoštovanjem. Gledališče je namenjeno ustvarjanju z izkušnjami iz 

življenja in je vsak gledalec povabljen sodelovati s plesalci. To svetovno gledališče je 

velikodušno, sproščeno v dojemanju sveta in očarljivo do svojega občinstva. Gledalce 

spodbuja, da se pomirijo z življenjem, da zaupajo v svoj pogum in gredo po svoji 

življenjski poti. To gledališče je še vedno brez vseh ideologij, je pa posrednik med 

kulturami, glasnik svobode in medsebojnega razumevanja (Talking about people through 

dance – Pina Bausch biography, Norbert Servos, pridobljeno 24. 11. 2014 s svetovnega 

spleta: http://www.pinabausch.org/en/pina/biography). 

Definicija plesnega gledališča zajema pristne plesne, gledališke in odrske metode. Te 

ustvarjajo novo, edinstveno plesno obliko, ki je v nasprotju s klasičnim baletom, saj 

odseva realnost. Skozi ples skuša združiti vse umetnostne medije in doseči radikalno 

spremembo človeštva (Tanzteather, Norbert Servos, "Tanztheater" in International 

Dictionary of Modern Dance, pridobljeno 24. 11. 2014 s svetovnega spleta: 

https://prelectur.stanford.edu/lecturers/bausch/tanzdef.html). 

Ime »plesno gledališče« se nanaša na obliko delovanja, ki združuje ples, govor, petje, 

gledališče, uporabo rekvizitov in kostumov v eno. V plesnem gledališču usposobljeni 

plesalci. Rdeča nit po navadi ni pripoved, temveč specifične življenjske situacije, strahovi 

in človeški konflikti (prav tam). 

Pri plesni dramatizaciji izhaja gibalni izraz iz doživljanja zgodbe in medsebojnih odnosov 

junakov v zgodbi. Hkrati je tudi uvajanje v govorjeno dramatizacijo, ki se naj razvije iz 
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gibalnega podoživljanja dogajanja. Plesno dramatizacijo lahko vodimo z besedilom, 

včasih pa tudi z rajalno igro. Pri plesni dramatizaciji uporabljamo metodo vodenja in 

metodo izmišljanja oz. improvizacije. Otroke spodbujamo k plesni dramatizaciji s 

kostumi, ki jih otroci lahko tudi sami izdelajo. Kar bo še dodatna spodbuda, da zanj 

pravilno skrbijo in jih pospravljajo. Spodbudimo jih lahko tudi z lutko, ki na vzgojiteljevi 

ali otrokovi roki usmerja gibanje, ki je za to lutko značilno. Plesno dramatizacijo lahko 

razvijemo tudi v opero ali muzikal ob ustrezni glasbeni spodbudi (Kroflič in Gobec, 1992, 

str. 57). 

»Spopadanje z ustvarjanjem gledališke predstave ni enostavno. Premiki po prostoru in 

hkratna interpretacija teksta je dana le zelo malemu številu otrok, sicer bi mrgolelo 

otroških predstav, igranih z otroki. Poglejmo ta fenomen pri filmih in TV-nadaljevankah. 

Na posnetkih, kjer otroci govorijo, so vedno posneti, ko otroci mirujejo. Pri premikih pa 

so zmožni le gibno interpretirati svojo vlogo. Vse, kar se da gibno pokazati, je v tekstu 

opuščeno. In tako trčimo ob plesno gledališče« (Schmidt, osebna komunikacija, 17. 11. 

2014). 

Po mnenju Gordane Schmidt tvorba plesne dramatizacije v predšolskem obdobju poteka 

po naslednjih korakih (Schmidt, osebna komunikacija, 17. 11. 2014): 

1. izberemo zgodbo; 

2. dogovorimo, se katere vloge si želijo otroci igrati. Če je kak lik, ki ga ne želijo 

igrati, prevzamemo to vlogo mi; 

3. izvedemo dramsko improvizacijo posameznih prizorov; 

4. dodamo like, ki jih ni v tekstu, a bi lahko bili, in se dogovorimo, kaj se bo z 

njimi dogajalo, tako da vsi otroci dobijo svojo vlogo. Novo vpeljani liki naj se 

pojavljajo v vseh prizorih, če se le da. Morda na začetku prizora ali ob koncu. 

Lahko pa otroci predlagajo tudi kaj takega, kar njih v tistem času zanima, npr.: 

traktor, raketa, nogomet, zdravnik; za vse te se lahko najde vloga v 

dramatizaciji; 

5. ugotavljamo karakterje likov; 

6. če so dramski liki živali, najdemo karakteristično gibanje zanje. Upoštevamo 

hitrost in nivo. Za vsak lik najdimo različno pot. Pomagajmo si s karticami 

»Plešem!« z izborom različnih poti; 
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7. karakterje likov uprizorimo s celotno zgodbo. Zdaj se medsebojni odnosi med 

liki spremenijo. Če to otroke veseli, po navadi jih zelo veseli, pri vsaki ponovitvi 

določimo oziroma kar sami izžrebajo iz didaktičnih kartic »Kako?«;  

8. če otroci čutijo potrebo po tekstu, ga uporabimo, vendar minimalno, da ne bi 

dogajanje zastalo. Sicer pa ga v kratkih stavkih opišite vi. Če kak otrok »zaspi«, 

ga napovejte: »Zdaj pa bo prišel …«; 

9. preidemo k plesnemu izražanju čustev, ki jih izražajo liki; 

10. povsod, kjer nam zgodba omogoča, se liki gibljejo v plesu. Uporabljajo različne 

poti, nivoje, hitrosti in napetosti; 

11. vi ali otroci lahko spremljate gibanje z improviziranimi instrumenti, vendar tako, 

da sledite gibanju otrok in ne da ga narekujete.  

 

Gordana Schmidt (osebna komunikacija, 17. 11. 2014) meni, da so pri plesni dramatizaciji 

v predšolskem obdobju otroci ves čas na prizorišču. Tako dosežemo, da so otroci ves čas 

zbrani, sledijo predstavi in ne izgubijo vživetja v vlogo, ki jo igrajo. Seveda, če tako otroci 

sami želijo, saj po njenem mnenju moramo izhajati iz otrok. Tako največ odločitev, kako 

bo plesna dramatizacija izgledala, prinesejo otroci in ne vzgojiteljica. Vzgojiteljica je tu, 

da otroke vodi in jih motivira. 

Avtorica (prav tam) prav tako meni, da ob dogajanju ne prebiramo teksta, saj zgodbo 

dobro poznamo. Naša naloga je, da predstavo spremljamo, komentiramo in 

napovedujemo, odvisno od trenutne situacije. Scenarija ni smiselno imeti, saj so otroci 

vsak dan drugače razpoloženi, kar se odraža tudi na igri, tako se moramo mi njim 

prilagajati. Pri predstavi skušamo ohraniti čim manj teksta. S tekstom pripovedovalca le 

usmerjamo pozornost gledalcev na prizorišču. Otroci v predstavi lahko uporabljajo tekst, 

vendar se ga nikoli ne učijo na pamet. Kadar se otroci naučijo tekst in ga izgovarjajo, 

pozabijo na gibanje. Predstava pa je namenjena gibanju in plesu. Otrok ne učimo na pamet 

tudi posameznih gibov, saj potem ne morejo biti sproščeni in gibi ne izhajajo iz njih.  

Kadar imamo v zgodbi na voljo premalo vlog in preveč otrok, si skupaj z otroki izmislimo 

nove vloge, ki so del pravljice, vendar niso v knjigi izpostavljene. Naša naloga je, da 

oživimo tudi te vloge. Vsak otrok lahko igra samo eno vlogo, saj se tako vanjo popolnoma 

vživi. Če pa bi igral dve vlogi, bi se težko v obe vživel, saj je prehod od enega karakterja k 
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drugemu za otroke težek. Kadar imamo preveč vlog v zgodbi in kakšna vloga med otroci 

ni zaželena, to vlogo prevzamemo mi in jo odigramo. 

Pri vprašanju, koliko časa naj bi trajala dramatizacija pri predšolskih otrocih, avtorica 

navaja, da toliko časa, kolikor so otroci pri stvari. Tukaj ne postavljamo nobenih meril, saj 

so otroci sami načrtovali dogajanje, tako da ne moremo mi odločati, kateri del scenskega 

dogajanja bomo dali ven, ker se nam zdi predstava predolga. Vse te odločitve prinašajo 

otroci sami. To se pravi, da otrokom ne spreminjamo poteka predstave, tudi če so nekateri 

deli daljši kot preostali. Tisto, kar je najpomembnejše, je, da si otroci izmišljajo situacije 

in se pri tem zabavajo. To delajo toliko časa, kolikor jih veseli. Spoznali bomo, da smo 

spodbujali njihovo koncentracijo in da so bili lahko zelo dolgo osredotočeni na svojo igro 

(prav tam). 

Pri delu boste ugotovili, da pri načrtovanju in izvedbi plesne dramatizacije uporabljamo 

vsa področja, ki jih zajema kurikul. Samo plesno izražanje in plesno gledališče pa sta del 

kurikuluma, in sicer umetnosti. Ustvarjanje na kateremkoli področju v umetnosti je po 

pristopih drugačno od pristopov pri drugih področjih (prav tam). 

Pri vprašanju, kdaj gibanje postaja ples, nam avtorica Gordana Schmidt (osebna 

komunikacija, 17. 11. 2014) odgovori tako: »Takrat, ko ima skoraj vsak korak svojo 

kvaliteto, premikanje različne ritme, ko se na poti spotakne, odmakne, poskoči, zamisli, 

vrne … in se s temi elementi poigrava, je že bližje plesu. Takrat ga lahko spremljamo z 

instrumenti in sledimo otrokovemu ritmu. Takrat morda najdemo glasbo, ki je primerna 

dogajanju, a bo živost predstave izginila. Včasih bo imel otrok navdih, da še kaj pokaže, 

spremeni svojo interpretacijo, a mu posneta glasba tega ne bo omogočala.« 

»Gledališče je oblika otroške igre, ki ne more biti zacementirana. Vztrajanje na popolno 

enakem utrjevanju zavira ustvarjalnost. Nove domislice otrok urijo otroke v prilagajanju 

novim situacijam. To je še posebej važno, ko kak otrok pozabi, kaj bi moral narediti, in se 

drugi otroci – soigralci – znajdejo in »izmažejo« iz novo nastale situacije. Ne pozabimo, 

da je gledališče živo, da se spreminja in da igralci – otroci – vnašajo vanj nove elemente 

glede na aktualnost dogodkov v njihovem življenju« (prav tam). 
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2.3 GLEDALIŠČE 

 

Pod pojmom gledališče si najpogosteje predstavljamo gledališko dvorano, ki je razdeljena 

na dva dela. Prvi del je namenjen nastopajočim, drugi del pa gledalcem. Zato bi lahko 

rekli, da je ta povezanost med gledalci in nastopajočimi osnovna značilnost gledališča 

(Ahačič, 1981). 

Pri sami gledališki predstavi je naša pozornost usmerjena k nekemu dogajanju med igralci 

na odru. Pravimo, da je osnovno bistvo gledališča v tem, da gledalcem prikazuje neka 

človeška dejanja, obnašanje in medsebojne človeške odnose (prav tam).  

Med gledalci in igralci v gledališču stoji neka navidezna črta, ki jih loči. Prostor, kjer 

igralec igra, imenuje avtor knjige posvečen prostor, samo dogajanje na odru pa ritual. 

Oder označuje igralec s svojo igro. Oder je bolj zanimiv, če se razkriva postopoma. Če 

takoj pokažemo vse, je vloga gledalca kot raziskovalca zaključena. V večini se gledališke 

predstave dogajajo na odru, lahko pa jih postavimo tudi na prostem. Te so še posebej 

zanimive. Imajo pa tudi slabosti. Pri predstavah na prostem imajo gledališki delavci več 

težav z osvetlitvijo, ozvočenjem, sceno in različnimi efekti, ki potrebujejo električno 

energijo. Prednosti so, da je takšna predstava bolj neobičajna, da lahko igralci izkoristijo 

tudi nekatere druge efekte, ki jih na odru ne morejo, saj so znotraj hiše lahko nevarni. V 

naravi lahko denimo zakurijo ogenj, za sceno uporabijo reke, jezera, dogajanje lahko 

prestavijo v podzemne jame itd. (Zupančič, 2005). 

Vsaka gledališka predstava je enkratna, edinstvena in nekaj posebnega. Vsako predstavo 

označimo kot dobro ali slabo. Slaba predstava je ta, ki je gledalec ne razume in mu zato ni 

všeč. Zelo je pomembno, da bolj kot naredimo nenavadno predstavo, bolj mora biti 

preprosta, jasna in razumljiva. Da to dosežemo, moramo upoštevati različne igralske 

možnosti. Biti moramo drugačni in poiskati načine, kako nekaj že znanega predstaviti na 

nov način (prav tam). 

Gledališče je namenjeno širokemu krogu občinstva in vanj pronicajo sodobne socialne 

ideje, ki so del vsakdanjika gledalcev. Če bi govorili o družbeni funkciji gledališča, bi 

ugotovili, da pri tem ne pripisujemo neposrednega pedagoškega učinka in ne smemo 

pričakovati, da se bo gledalec iz gledališča vrnil bistveno spremenjen. Etičen odnos do 

gledališča priča o tem, da gledališki ustvarjalec ljudstvo ceni in spoštuje, ga ima za 
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enakopravno in mu zaradi tega lahko veliko daje. Kolikor umetnost od človeka zahteva, 

toliko mu lahko tudi daje (Ahačič, 1969, str. 10). 

Gledališče prihodnosti je umetniško, družbeno kritično in v estetskem in etičnem smislu 

prispeva k notranjemu razvoju posameznika ter oblikovanju njegove človeške in družbene 

zavesti (Ahačič, 1969, str. 10). 

 

2.3.1 Gledališka vzgoja 

 

Družbena vloga sodobnega gledališča je, da v prefinjenem, modernem in dostopnem 

gledališkem jeziku razkriva občinstvu resnico o človeku danes in nekoč, mu kaže resnične 

in nesprejemljive vrednote, ki dajejo smisel človekovemu življenju. To pa določa kulturno 

formacijo občinstva. Zato si gledališče prizadeva ne samo pasivne vzgoje, ampak tudi 

aktivno gledališko vzgojo in da spodbujajo in razvijajo amatersko gledališko dejavnost, ki 

se razlikuje od klasičnega gledališča (Ahačič, 1969, str. 11). 

Ahačičeva (1969, str. 11) govori o tem, da je gledališka vzgoja zelo pomembna. Zaveda 

se, da bolj zgodaj kot se začne, bolj je učinkovita. Meni, da jo moramo usmeriti predvsem 

na otroke in mladino. 

Zupančič (2005) je mnenja, da gledališče lahko ustvarimo povsod, tako v šolah kot v 

vrtcih. Starše, otroke, učitelje in ostale sodelavce tako združi v veliko gledališko družino. 

V šolah lahko učitelj slovenščine prevzame vlogo režiserja, lektorja, učitelj likovnega 

pouka vlogo scenografa, kostumografa in oblikovalca rekvizitov, učitelj glasbe vlogo 

mojstra glasbe, učitelj fizike vlogo lučkarja in tonskega mojstra itd. Pri predstavi lahko 

sodelujejo prav vsi, ki imajo kakšne talente in si želijo nastopati. 

Družba stremi k vzgoji celovite človekove osebnosti. Pri tem ima pomembno vlogo 

estetska vzgoja. Ena izmed pomembnejših panog estetike pa je gotovo gledališka, saj 

združuje mnogo estetskih disciplin, kot so literatura, deklamacija, igra, ples, pantomima, 

glasba, umetnost prostora. S pravilno, sodobno gledališko vzgojo je mogoče vaditi otroka 

pravilne izgovorjave, lepega izražanja, sproščenega ponašanja in nastopanja, hkrati pa 

razvijati njegovo domišljijo, iznajdljivost, čut za opazovanje, čustveno dojemljivost, 
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bogatiti njegov intimni notranji svet, njegov estetski in etični čut, razvijati tudi smisel za 

skupinsko delo, za odgovornost in disciplino (Ahačič, 1969, str. 11, 12). 

Ahačičeva (1969, str. 11, 12) opisuje gledališko vzgojo kot načrtno in kompleksno 

estetsko vzgojno dejavnost po metodi, ki združuje sodobna gledališka, pedagoška in 

psihološka dognanja. Prav tako je avtorica mnenja, da je namen in cilj gledališke vzgoje 

predvsem vzgoja bodočega kulturnega občinstva. Prva skrb te vzgoje je, da pomaga čim 

bolj vsestransko razvijati otrokovo osebnost in jo navajati, da se sproščeno uveljavlja. Bolj 

kot javni nastop sta za otrokovo dejavnost pomembna sam delovni postopek in njegova 

metoda. 

Vzgojitelj ne sme nikoli otrokom vnaprej pokazati, kako naj igrajo, ker s tem navaja 

otroka v mehanično ponavljanje. Izhajati mora iz otrok samih, pri tem sta pa pomembni 

domiselnost in smiselnost podajanja navodil otrokom. Vzgojitelj poskuša otrokom 

predstaviti določeno situacijo ali razpoloženje na čim bolj živahen in plastičen način ter s 

tem spodbuja otrokovo domišljijo, da ustvarja sam. Ko opozarjamo otroka na 

pomanjkljivosti, jih moramo seveda utemeljiti. Hkrati pa moramo pohvaliti vse, kar je 

dobro naredil (Ahačič, 1969, str. 39). 

Pri gledališkem delu, kjer je v celoti vključen otrokov miselni in čustveni svet, je treba 

upoštevati tudi karakterne razlike otrok. Za vsakega otroka moramo najti najboljši način 

oz. pristop za spodbudo, motivacijo in ustvarjanje. Spodbujati moramo, da vsak otrok igra 

svojo vlogo na svoj način in ne posnema drugih otrok. Otroka tako spodbudimo, da najde 

svojo inačico v smislu igre (Ahačič, 1969, str. 39). 

Ahačič (1969, str. 15) deli gledališko vzgojo na aktivno in pasivno gledališko vzgojo. 

Glavni predmet aktivne gledališke vzgoje je dramska igra, kar pomeni, da se posameznik 

sam preizkusi kot igralec v gledališču, medtem ko pasivno gledališko vzgojo imenujemo 

tudi vpliv, ki ga ima gledališče na igralca s svojimi predstavami. 
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2.3.1.1 Aktivna gledališka vzgoja 

 

Za aktivno gledališko vzgojo je zelo pomembna umetnost igranja. Pri tej umetnosti je 

igralec sam umetnik. Igralčeva celotna psihofizična pojava je instrument, na katerega igra 

igralec sam, zato mora v celoti obvladati svoje telo in njegova izrazna sredstva. Naloga 

igralca je, da oživi dramsko osebo ter ji da dušo in telo obenem. Igralčev cilj je, da čim 

bolj izrazito in prepričljivo ustvari igralsko podobo, ki mora biti v skladu z lastnostmi lika, 

ki ga v predstavi igra (Ahačič, 1969, str. 15). 

Naloga aktivne gledališke vzgoje je predvsem v tem, da uči to, kar je pri 

dramski igri mogoče učiti, da stremi za tem, kar je mogoče doseči, in dejstvo 

je, da je mogoče s primerno metodo, s primernim psihičnim in fizičnim 

urjenjem doseči tisto duhovno stanje, ki se v njem ustvarjalni čut najlažje 

sprosti in v največji meri razmahne. Hkrati pa pomaga takšna disciplina sproti 

odstranjevati vse mehanične šablone, ki se jih naša podzavest neprestano 

navzema že od najbolj rane mladosti (Ahačič, 1969, str. 18). 

Večina otrok deklamira, monotono prepeva šablonske melodije, pri dramskem besedilu 

govori besedilo naučeno, brezbarvno ali pa ga skuša igrati tako, da posnema zunanje 

dejavnike, kot sta gledališče in televizija. S pomočjo aktivne gledališke vzgoje se lahko 

vsi ti šablonski vzorci odpravijo in otrok prične peti, deklamirati, govoriti dramsko 

besedilo naravno in smiselno. Otrok mora s pomočjo gledališke vzgoje najti do pesmi, 

besedila, glasbe lasten odnos, saj le s pomočjo tega lahko učinkuje živo in pristno (Ahačič, 

1969, str. 18). 

Druga velika težava, ki jo s pomočjo aktivne gledališke vzgoje lahko odpravimo, je 

nesproščenost ali trema. Vsak javni nastop spremljata psihična napetost in tesnoba, ki se 

izražata predvsem v telesni nesproščenosti, krčevitosti ali celo v trenutni ohromelosti. Le 

malo ljudi se pri javnem nastopanju obnaša predvsem sproščeno in naravno. S pomočjo 

aktivne gledališke vzgoje in metode sproščanja, ki jo vzgoja vsebuje, navajamo otroka, da 

obvladuje tremo ter podaja besedilo naravno in smiselno. Kljub temu pa po mnenju 

najbolj uglednega praktika in teoretika moderne gledališke vzgoje gledališčnika in 

pisatelja Leona Chancerela, naj otrok nastopa samo v intimnem krogu svojih vrstnikov in 

znancev, saj ni namen predstave, da doseže odobravanje odraslih (Ahačič, 1969, str. 18). 
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Po mnenju Ahačičeve (1969, str. 27) izvajajo gledališko vzgojo režiserji – pedagogi, ki 

morajo imeti ustrezna znanja tako o režiji in oblikovanju mladih igralcev kot o vzgoji in 

poučevanju. S svojim pristopom in načinom dela si morajo prizadevati, da čim bolj 

kompleksno razvijajo otrokova izrazna sredstva in oblikujejo njegov družbeni ter 

umetniški čut, hkrati pa tudi njegovo osebnost in značaj. Seveda pa je nujno, da ima to, 

kar hoče posredovati otroku, tudi sam v lasti. 

 

2.3.1.2 Pasivna gledališka vzgoja 

 

Kot smo že omenili, gre pri pasivni gledališki vzgoji za to, da sedi gledalec v dvorani na 

svojem sedežu in opazuje dogajanje na odru. Kljub temu da ni fizično angažiran, notranje 

sodeluje, saj ob neki dobri predstavi zavzema svoja stališča do dogajanja in s tem angažira 

čustva, domišljijo in razum. Če želimo vzgojiti otroke v kulturne gledalce, jih moramo 

torej že od vsega začetka navajati na to, da bodo zahajali v gledališče in zbrano sledili 

predstavam in da bodo znali dojemati globljo miselno vsebino dramskega dela, ki je skrito 

pod zunanjim dogajanjem (Ahačič, 1969, str. 31). 

Preden otroke peljemo na gledališko predstavo, jih moramo primerno pripraviti. Pedagog 

naj jih najprej seznani z gledališkim delom, ki si ga bodo ogledali, s čimer bo pri otrocih 

vzbudil spoštovanje do tega dela. Opredeli naj njegov pomen in jih seznani z avtorjem. 

Opiše naj tudi nekaj značilnosti gledališča in dela zaposlenih v njem. Po sami predstavi 

naj sledi razgovor. Pri tem naj pedagog sprašuje večinoma po vtisih. Vsako stališče, ki pa 

ga poda, mora razumljivo obrazložiti in utemeljiti, saj ga bo le tako otrok osvojil. Poleg 

tega naj pogovor ne teče le o zunanjem poteku dramskega dogajanja, ampak tudi o njegovi 

notranji vsebini. S tem, ko navajamo otroke, da odkrivajo to vsebino, odkrivajo resnico o 

človeku in vrednotah (prav tam). 

 

2.3.2 Gledališka uprizoritev 

 

Pri navajanju in študiranju literature pri tem poglavju sem najbolj uporabila literaturo od 

avtorice Drage Ahačič. Pri tem pa moram poudariti, da je avtorica pisala za mladino, se 
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pravi šolske otroke. Vendar njeni prijemi se lahko uporabljajo tudi v predšolskem 

obdobju, kar je avtorica tudi sama omenila. Moram še dodati, da z manjšim prilagajanjem 

glede na starost otrok lahko tudi njene postopke uporabimo v vrtcu. 

 

Prva stvar, s katero mora vzgojitelj seznaniti otroke, je celotni postopek gledališkega dela, 

vse od začetnih priprav pa do uprizoritve. Ob tem bodo otroci spoznali, da gledališko delo 

ni le zabava, ampak zapleten, zahteven in resen postopek (Ahačič, 1969, str. 61). 

Avtorica Draga Ahačič je v svoji knjigi Mladina na odru predstavila celoten postopek, 

kako ustvariti gledališko predstavo z otroki. V nadaljevanju bom na kratko celoten 

postopek povzela in predstavila. Postopek, ki ga navaja avtorica, moramo v vrtcu še 

dodatno prilagoditi starosti otrok. 

Mesec dni pred pričetkom vaj se zberejo režiser, lektor, scenograf in kostumograf. 

Seznanijo se z dramskim delom, ki ga nameravajo uprizoriti. Režiser poda navodila 

scenografu in kostumografu za sceno in kostume, sam pa si izoblikuje zamisel, kako bo 

kakšen prizor izgledal. Pri tem povezuje vsa umetniška in tehnična gledališka izrazna 

sredstva v skladno celoto. Nato določi igralsko zasedbo. Na prvi vaji (razčlembna vaja) v 

uvodu dramaturg opredeli avtorja in podrobno opiše besedilo, režiser predstavi in 

obrazloži svojo režisersko zamisel. Nato pričnejo z bralnimi vajami, ki trajajo dva do tri 

tedne. Te nadzira lektor, ki pazi na izgovor in naglase. Naslednja stopnja je situacijska 

vaja. Igralci pričnejo z vajami na odru, kjer je že nakazana scena. Običajno znajo besedilo 

že na pamet, kadar pa se jim zatakne, jim pomaga šepetalka. Režiser jih ves čas seznanja s 

premiki, ki si jih je zamislil, ko te že obvladajo, sledi še podrobna izdelava in kmalu 

postane predstava skladna celota. Medtem izdelajo kostume in sceno, ko pa so igralci že 

dovolj pripravljeni, sledi prva glavna vaja. Na tej vaji imajo že pravo sceno, igralci so 

oblečeni v kostume, dodani so svetlobni efekti. Na drugi glavni vaji je poleg tega, kar smo 

našteli že pri prvi glavni vaji, dodano tudi to, da so igralci maskirani. Drugi glavni vaji 

sledijo dve generalki in končna premiera (Ahačič, 1969, str. 61). 

Navedeni delavni postopek se pri amaterskih skupinah bistveno ne razlikuje. Razen v tem, 

da mogoče primanjkuje strokovnjakov, kot so: dramaturg, lektor, scenograf ali 

kostumograf. Večinoma pa njihovo delo lahko opravi režiser ali pa kdo izmed 

nastopajočih (prav tam). 
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Medtem Zupančič (2005), avtor knjige Mali gledališki vedež, pravi, da uprizoritev ni 

skupek najboljših idej, ki se jih lahko režiser spomni za posamezne prizore, saj bi bila v 

takem primeru gledališka predstava »kičasta«. Zgodba mora biti uprizorjena tako, da 

sestavlja skladno celoto. Med seboj se mora povezovati, ideje pa naj bodo takšne, da 

ustrezajo celotni uprizoritvi. Kar je v eni predstavi čudovit prizor, je lahko v drugi 

popolnoma neustrezno. 

Za uprizoritve je značilno, da se med seboj razlikujejo, čeprav imajo morda nekatere 

enako besedilo. Avtor v knjigi navaja, da je razlog v tem, ker ima vsaka zgodba, vsak 

igralec, rekvizit, scena, glasba … svoje živo srce. Vsak igralec prinese z vstopom na oder 

s seboj svojo zgodbo (prav tam). 

Pri uprizoritvi je pomemben ritem. Ta se mora stopnjevati, pojemati, rušiti, ponovno 

vzpostaviti, kar naredi predstavo še bolj zanimivo. Ritem vsake predstave raste in se 

spreminja na svoj način, ravno to pa daje uprizoritvi edinstvenost. Na odru igralec igra 

tudi vsakdanja opravila, ki so na prvi pogled dolgočasna in monotona. Ko igralec v to 

dolgočasno opravilo vključi ritem, se pomen in zanimivost dejanja popolnoma spremenita. 

Osnovni element ritma je čas. Na odru si morajo igralci vedno vzeti čas. Ta se ne meri v 

minutah, ampak v tem, koliko časa potrebujemo za igro nekega giba, dejanja. Avtor meni, 

da minuta molka na odru ni nikoli minuta, ampak je to čas, ki ga potrebujemo za minuto 

molka, ki jo igramo (prav tam). 

 

2.3.2.1 Režiser in igralec 

 

»Režiser je oseba, ki je zadolžena za postavitev igre ter prevzema estetsko in 

organizacijsko odgovornost za uprizoritev z izborom igralcev in interpretacijo besedila, ob 

uporabi odrskih možnosti, ki jih ima na voljo« (Pavis, 1997, str. 641). 

»Njegova naloga je, da s pomočjo vseh raznovrstnih gledaliških izraznih sredstev dramsko 

umetnino neokrnjeno oživi, da posreduje in hkrati tudi približa občinstvu njeno zunanjo 

ter notranjo vsebino in njeno značilno enkratno vzdušje« (Ahačič, 1969, str. 63). 

Režiser je tisti, ki ves čas obvladuje, usklajuje celoten gledališki mehanizem. Hkrati mora 

biti strog kritik in spoštljiv, zavzet ljubitelj gledališča. Ni samo organizator odrskega 
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dogajanja, ampak tudi umetniški oblikovalec, saj temeljijo njegove ideje tako na njegovem 

osebnem odnosu do dramskega dela kot na njegovih estetskih načelih, strokovnem znanju 

in umetniški intuiciji (Ahačič, 1969, str. 63). 

Igralec je tisti, ki ustvarja, nastopa v gledališču. Ves čas se v njem prepletata zavestno in 

podzavestno ustvarjanje. Naj igralec doživlja svojo vlogo še tako pristno, mora igro ves 

čas zavestno obvladovati. Prav tako pa naj situacijo še tako zavestno obvladuje, jo mora 

vedno tudi podzavestno podoživeti, da ohrani svojo umetniško prepričljivost (Ahačič, 

1969, str. 65). 

Osnova igralske umetnosti je dejanje, človeško telo pa je glavni instrument, na katerega 

igramo. Igralec svojo igro izraža z govorom in gibi, gledalci pa to opazujejo, zato je 

najpomembnejša naloga igralca, da obvladuje svoje telo v vseh možnih situacijah. Vsako 

čustvo in izraz mora prikazati z gibi, ti pa morajo biti usklajeni tako, da se zlijejo v celoto. 

Ravno zaradi tega si mora igralec pridobiti določena znanja, sposobnosti, spretnosti in 

lasten občutek za svoj poklic (Neubauer, 2003). 

Vsak igralec mora obvladati poleg svojega telesa tudi svoja čustva. Na odru se mora dobro 

vživeti v svoj lik in ta notranja občutja v umetniški obliki posredovati gledalcem. 

Pomembno je, da igralec na odru dobro opazuje, posluša, zaznava, da dobi celotno 

zaznavo o določeni predstavi. Poleg vsega naštetega mora dobro obvladati tudi pravilno 

dihanje, ritem in ritmičnost, ustrezno hitrost in tempo. Imeti mora dobro koordinacijo, 

spomin, hitrost orientacije v času in prostoru, eksplozivnost, estetski okus ter primeren 

odnos do pripomočkov in soigralcev (prav tam). 

Velik pomen za uspeh pri delu v gledališču ima odnos med režiserjem in igralcem. To 

mora biti predvsem spoštljiv, enakopraven odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, 

zaupanju in pomoči. Režiser ves čas vodi in spodbuja igralca, igralec pa se mu mora 

prepustiti (prav tam). 

 

2.3.2.2 Režijsko delo z otroki 

 

Ko dela režiser z mladimi amaterji, se mora dobro zavedati, da ima opravka z začetniki. Ti 

nimajo dovolj izkušenj in niso zmožni izrazitih igralskih preobrazb. Vloge mora 



32 
 

porazdeliti tako, da vsaj v večini ustrezajo otrokovemu temperamentu. Na tak način lahko 

otrok, kolikor je mogoče, ostane v okviru svojega naravnega, pristnega izraza. Kljub temu 

pa mora režiser upoštevati pedagoški vidik, torej kaj lahko posameznik ob določeni vlogi 

in delu pridobi. Tako lahko na primer sramežljivemu otroku pomagamo z glavno vlogo k 

večji samozavesti, vodilnega otroka v neki skupini pa z manjšo vlogo navajamo k 

skromnosti (Ahačič, 1969, str. 68). 

Pod tem poglavjem omenja avtorica knjige še nekaj napotkov, ki so zelo pomembni za 

delo z mladimi. Eden izmed teh je, da mora režiser spodbujati skupinsko vzdušje. 

Sodelujočim mora dajati občutek in jih spodbujati, da so skupina in da je pomembno, da 

vsi dobro sodelujejo, čeprav njihove naloge niso enako zahtevne. Naslednji pomemben 

napotek govori o tem, da lahko kljub temu, če v neki skupini niso vsi otroci v igralski 

zasedbi, pomembno prispevajo k izdelavi končnega izdelka. Ti otroci lahko opravljajo 

tehnična opravila, poskrbijo za rekvizite, kostume, sceno, lahko so šepetalci … (prav tam). 

Ker otroci nimajo veliko izkušenj z igranjem, jih mora režiser opozarjati na soigro. To 

pomeni, da se poslušajo med seboj, da spremljajo dogajanje na odru in se mimično 

odzivajo na dogajanje, da ostajajo v vlogi tudi, kadar ne govorijo. Prav tako je pomembno, 

da so odrske situacije smiselne, naravne, da so kretnje izrazite, a ne prepogoste, da igralci 

izkoriščajo ves odrski prostor (Ahačič, 1969, str. 69). 

 

2.3.2.3 Odrska oprema in kostumi otroških predstav 

 

»Kar zadeva odrsko opremo, je osnovno pravilo modernega gledališča, da se mora oprema 

ujemati z režiserjevo zamislijo. Iz tega sledi, da mora biti funkcionalna, da mora z vsako 

svojo podrobnostjo in spremembo podpirati režijsko zamisel, da pri njej ne sme biti 

nobena stvar odveč ali da bi odvračala gledalčevo pozornost od odrskega dogajanja« 

(Ahačič, 1969, str. 69). 

Glede na to, da otroci nimajo na razpolago strokovnjaka, ki bi jim lahko zasnoval sceno, 

in da imajo na razpolago zelo malo sredstev, je nujno, da sceno poenostavijo. Odrski 

prostor lahko omejijo z zavesami ali kulisami. Te morajo biti pobarvane z barvo, ki se 

ujema s kostumi. Prav tako so lahko tudi kostumi poenostavljeni in se dopolnjujejo z 
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drugimi barvami, pomembno pa je, da se ujemajo s sceno in se na sceni odražajo. 

Vrednost kostuma ni v bogastvu materiala in izdelave, ampak v njegovi izraznosti. 

Dodatki in našitki na kostumu morajo biti dovolj veliki, da jih lahko opazijo gledalci. 

Rekviziti morajo biti enostavni, iz enostavnih materialov, kot so lepenka, les, karton, 

volna … (Ahačič, 1969, str. 70). 

Kostumi za otroške predstave so lahko izdelani v celoti ali so omejeni na najbolj nujne in 

tipične podrobnosti. Če hočemo kostum uporabljati pri različnih vlogah, mu ne damo 

preveč določene oblike, ampak sešijemo preproste halje, ki jih lahko okrasimo z 

različnimi dodatki. Pri dodatkih in našitkih moramo računati na oddaljenost občinstva 

(prav tam). 

Šminka pri otrocih skoraj ni primerna. Če že, je mora biti v zmernih količinah. Za 

nekatere vloge, kot so živali, pravljična bitja, starejše vloge itd., pa so najbolj primerne 

maske. Maska se mora skladati z ostalim kostumom in če igralec v času predstave govori, 

mu ne sme zakrivati ust. Maske lahko izdelamo sami in tako uporabimo otrokove ideje in 

želje, tako se otrok tudi bolje pripravi na svojo vlogo in se vživi v svojo masko. Maske 

lahko tudi kupimo v trgovini, vendar je nujno, da jih prikrojimo, jim kakšen element 

dodamo ali pa jih v celoti spremenimo. Maska ima tudi to prednost, da se lahko igralec za 

njo skrije in je zaradi tega njegova igra bolj samozavestna (prav tam). 

 

2.3.2.4 Govorjena beseda 

 

Bistveni namen govorjene besede je, da je razumljiva poslušalcem. To pomeni, da mora 

biti jasno in smiselno oblikovana. Pri govorjeni besedi ima velik pomen tudi čutno-

čustvena intonacija. Z njeno pomočjo povemo drugim poleg dobesedne vsebine tudi, kako 

smo razpoloženi, kakšen odnos imamo do sogovorca in kakšen odnos imamo do tega, kar 

smo povedali. To pomeni, da lahko en stavek povemo na veliko različnih načinov. Izmed 

vseh načinov mora igralec izbrati način, ki ustreza osebnosti njegove dramske vloge 

(Ahačič in Pignarre, 1985). 

Dramska govorica ima enako funkcijo kot govorica v vsakdanjem življenju, saj mora 

izgledati kot spontan, pristen in živ pogovor na odru. Razlikuje pa se njun način izražanja. 
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Dramska govorica se za razliko od govorice v vsakdanjem življenju v večini govori v 

knjižnem jeziku. Način izražanja je na odru veliko bolj izbran kot pri pogovoru v 

zasebnem življenju. Govor dramske govorice je bolj tekoč, dodelan, brez nepravilnosti. 

Največja razlika pa je, da je pri dramski govorici besedilo velikokrat napisano v verzih in 

prepleteno z metaforami, česar v vsakdanjem pogovoru ne zasledimo (prav tam). 

Dramska uprizoritev je postopek, pri katerem pretvarjamo umetnost pisane besede v 

umetnost govorjene besede z gibanjem. Dramsko besedilo se razlikuje od ostalih besedil, 

saj je oblikovano mnogopomensko, sestavljeno. V njem lahko razberemo predvideno 

igralsko in režisersko izraznost. To besedilo dobi pravi pomen šele, ko je dramsko 

uprizorjeno. Ahačičeva in Pignarre (1985) menita, da ima dramska govorica dvojni 

pomen; nespremenljivi del, ki obsega napisano dramsko besedilo, in spremenljivi del. Ta 

obsega posredno izražene, notranje vsebinske pomene, ki jih je mogoče samo igralsko in 

režisersko izraziti. Bolj kot sta ustvarjalna režiser in igralec, bolj so izraženi ti notranji 

vsebinski pomeni. 

Vsako dramsko besedilo je napisano tako, da je namenjeno dramski uprizoritvi. Pisatelj 

dramskega besedila ne govori sam iz sebe, ampak preko dramskih oseb, ki si jih zamisli. 

Ko oblikuje besedilo in dialoge, si to živo predstavlja, hkrati pa upošteva različne 

gledališke izrazne možnosti (prav tam).  

 

Avtorja (prav tam) knjige omenjata v okviru dramske govorice štiri osnovne funkcije: 

1. govorica opisuje, ponazarja dogodke, osebe, stvari, okoliščine itd.; 

2. govorica izraža notranja doživetja s pomočjo barve glasu in telesne izraznosti; 

3. govorica povezuje nastopajoče in oblikuje enotno dogajanje na odru; 

4. govorica ima pomen pri medsebojnem vplivanju soigralcev, saj oblikuje pogovor 

oseb na odru. To daje odrskemu pogovoru značaj dramske akcije. 

Poleg naštetih funkcij, ki se uveljavljajo znotraj odrskega dogajanja in jih ustvarjajo 

igralci s svojo upodobitvijo govorice, je pomemben tudi vpliv dramske govorice na 

občinstvo. Igralec mora s svojo igro in govorom vedno več razkrivati občinstvu kot 

soigralcem, saj bo dal s tem občinstvu občutek, da ve o dogajanju več kot igralčevi 

soigralci na odru. To pa bo vplivalo, da bodo gledalci bolj zavzeti, pozorni, celotna 

predstava bo dobivala večjo notranjo napetost in intenzivnost (prav tam). 
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Pomenska sestavljenost dramske govorice vnaprej določa tudi igralsko govorico. Elementi 

le-te so govorjena beseda, telesno-gibalna izraznost, molk in negibnost. Gibalna izraznost 

obsega mimiko, gibanje in kretnje. Govorjena beseda pa obsega zvočnost in intonacijo 

besed. Govorjena beseda je sredstvo za človekovo medsebojno občevanje, 

sporazumevanje in sporočanje (prav tam). 

 

2.3.2.5 Telesna izraznost 

 

Glede na značaj, funkcijo in stopnjo izraznosti razločujemo pri izraznosti 

igralčevega telesa osnovne oblike (Ahačič in Pignarre, 1985, str. 51, 52): 

- označujoča drža in obnašanje za določene osebne in značajske 

lastnosti; 

- spontana fizična (pantomimična spremljava govorjene besede); 

- posebni, nemi mimični poudarki, kretnje in premiki; 

- nema soigra in pantomimični odziv na sobesednikovo igro; 

- značilna igra z rekviziti; 

- pomenljivo izpostavljena pantomimična igra – »igralski detajl«; 

- molčeča negibnost. 

 

Oblike, ki vključujejo samo telesno gibanje in ne govora, so igralsko intenzivneje izražene 

in imajo večji pomen. Tem delom se mora režiser bolj posvetiti. Igralčevo gibanje in 

govor sta lahko istočasna, govor lahko prehiteva gibanje ali pa mu sledi. Po vsebini lahko 

gibanje potrjuje ali nasprotuje temu, kar igralec govori. Lahko pa igralec z gibanjem 

nehote izraža to, kar želi z besedami prikriti. Tako kot igralčeva govorjena beseda mora 

biti tudi njegovo gibanje sproščeno, naravno, spontano in skladno z besedilom (Ahačič in 

Pignarre, 1985). 

Pri igralčevi igri ima velik pomen odrski prostor, čeprav je le tehnični element. Različno 

opremljeni in razporejeni prostori različno vplivajo na obnašanje ter počutje igralcev. Zato 

je zelo pomembno, da je odrski prostor opremljen v skladu z dramsko vsebino in da s tem 

ustvari klimo, ki ustreza dramski predstavi. Poleg opremljenosti odrskega prostora je 

pomembna tudi odrska razporeditev gibanja, za katero je odgovoren režiser. Ta poteka po 

štirih osnovnih linijah: navpična, vodoravna, diagonalna in nalomljena linija. Navpična 
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linija pomeni, da pride igralec na oder naravnost naprej iz ozadja in nato stoji na odru 

vzravnano, kar nam daje občutek moči in pričakovanja. Pri vodoravni liniji se igralec 

premika po odru vodoravno, kar daje občutek miru in ravnotežja. Diagonalna linija izraža 

živahnost, nalomljena pa negotovost in vznemirjenje (prav tam). 

 

Pri odrski razporeditvi in gibanju igralcev so pomembna še naslednja pravila (prav tam): 

- v ospredju je vedno tisto, kar je bolj pomembno, v ozadju pa tisto, kar je manj 

pomembno; 

- kjer igralec odide z odra, se mora kasneje tudi vrniti nanj; 

- igralci na odru ne smejo prekrivati drug drugega; 

- igralci morajo izkoriščati ves odrski prostor; 

- gibanje igralcev mora biti ves čas smiselno in funkcionalno; 

- dinamiko na odru dosežemo z nasprotji (ravna in kriva linija, počasno in hitro 

gibanje). 
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2.4 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 

 

Književno vzgojo v vrtcu oblikujemo tako, da moramo najprej opredeliti cilje in se hkrati 

odločiti, na katera teoretična izhodišča bomo naslonili metodični sistem, primeren za 

doseganje zastavljenih ciljev. Nato bomo oblikovali nekaj metodičnih modelov oz. 

konkretnih rešitev, kako organizirati otrokovo srečevanje s književnostjo v vrtcu. Pri tem 

se moramo zavedati, da predlagane rešitve niso edine in da jih ni treba vedno upoštevati 

(Kordigel in Jamnik, 1999, str. 10).  

Ob našem uvajanju književnosti v skupino otrok ne smemo nikakor pozabiti, da je vsaka 

pravljica, vsaka otroška pesem svoj svet, enkraten in neponovljiv. Ne književnega dela in 

ne otroka ni mogoče stlačiti v pedagoško šablono, saj ni mogoče določiti niti, kako bo 

ravnala vzgojiteljica (prav tam). 

»Skratka, vsakič, ko se srečajo pravljica, otrok in vzgojiteljica, je to srečanje enkratno in 

neponovljivo doživetje, ki ga je zelo težko ujeti v kakšno književno didaktično šablono« 

(prav tam). 

Kadar želimo postaviti cilje, se vedno vprašamo, kaj želimo doseči s književno vzgojo v 

vrtcu. Ciljev je zelo veliko, npr. želimo, da otroci prisluhnejo pravljici do konca, želimo, 

da se pravljice razveselijo, želimo, da po prebrani pravljici narišejo najljubši lik ali 

zaigrajo lutkovno predstavo o pravljici. Torej so cilji književne vzgoje razdeljeni na 

izobraževalne, funkcionalne in vzgojne cilje. Zavedati se pa moramo, da se s tem, ko 

realiziramo izobraževalne cilje, istočasno približujemo tudi funkcionalnim, preko teh pa 

posredno tudi vzgojnim (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 11). 

 

2.4.1 Izobraževalni cilji 

 

Pri izobraževalnih ciljih gre v otroškem vrtcu le za to, da bi nekatere stvari, nekatera 

znanja otroci usvojili le do stopnje prepoznavanja. To pomeni, da se bo znanje pri otrocih 

nabiralo spontano in se organiziralo tako, da si ga bodo otroci ob srečevanju s 

književnostjo priklicali v spomin in, ne da bi kdo od njih zahteval, to znanje pokazali 

(Kordigel in Jamnik, 1999, str. 12). 
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Znanja, ki bi jih naj otroci z izobraževalnim ciljem pridobili, so: prepoznavanje 

komunikacijske situacije pri poslušanju književnosti, spoznavanje mladinske književnosti, 

prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst. V nadaljevanju so 

posamezno opisana vsa tri znanja. 

 

2.4.1.1 Prepoznavanje komunikacijske situacije pri poslušanju književnosti 

 

Pri prepoznavanju komunikacijske situacije pri poslušanju mladinske književnosti gre za 

to, da otroci razlikujejo vlogo poslušalca v pragmatični govorni situaciji med vlogo 

poslušalca v literarno-estetski govorni situaciji. Pri prvi situaciji govorec poskuša povedati 

nekaj o realnem svetu ali pa poskuša poslušalca prepričati o nečem oz. vplivati na njegovo 

ravnanje in delovanje. Pri literarno-estetski govorni situaciji gre izključno za 

pripovedovanje zgodb, ki naj bi poslušalca popeljale v mikavni svet domišljije (Kordigel 

in Jamnik, 1999, str. 12). 

Vloga poslušalca se v obeh govornih situacijah precej razlikuje glede na to, kateri miselni 

postopek mora uporabiti, da bi odkril sporočilni namen. Da bi otrok izbral pravo 

strategijo, mora najprej spoznati oba tipa govornih situacij. Potem pa otrok na podlagi 

izkušenj ve, da je v pragmatični govorni situaciji sporočevalec zmeraj prisoten in da mu 

posreduje sporočilo sam in samo njemu (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 13). 

Pri literarno-estetski govorni situaciji je sporočevalec tisti, ki pravljico pripoveduje, 

sporočilo pa je oblikoval nekdo drug – pisatelj oz. pesnik. Prepoznavanje te govorne 

situacije pri branju in poslušanju književnosti mora biti eden izmed izobraževalnih ciljev 

že v vrtcu (prav tam). 

 

2.4.1.2 Spoznavanje kanona mladinske književnosti 

 

Otroci naj bi že zelo zgodaj spoznali nekatera temeljna dela slovenske in svetovne 

mladinske književnosti. Brez dvoma so pravljice tista vrsta književnosti, ki je skozi 

zgodovino veljala kot najprimernejša za otroke. V njih so strnjene modrosti, ki jih starejša 

generacija sporoča svoji mladini, v njih so simbolično izražene stiske mladih ljudi na poti 

iskanja prave življenjske odločitve. S poslušanjem pravljic in s spoznavanjem njihovih 
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simbolov postajajo otroci iz individualnih biti del družbe. V njih prepoznavajo del sebe 

(Kordigel in Jamnik, 1999, str. 15). 

Medtem ko se otroci srečujejo z ljudskimi pravljicami, se pri tem srečujejo tudi z 

najstarejšimi rodovi, ki so gradili našo civilizacijo. Prav tako se srečujejo tudi s sodobno 

mladinsko književnostjo preko avtorske pravljice, sodobne fantastične pripovedi in 

poezije. Te posredujejo otroku izkušnjo o tem, kako živijo, čustvujejo, razmišljajo drugi, 

kakšne so njihove stiske in kako jih rešujejo. To je pravi korak k spoznavanju svoje 

narodne identitete (prav tam). 

 

2.4.1.3 Spoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst 

 

Otrok vse informacije, tudi tiste, ki jih vidi in sliši pri pravljici, kopiči v možganih. Torej 

otrok vsakič, ko posluša novo pravljico, preverja svojo miselno shemo, ki jo je ustvaril že 

pri prejšnji pravljici. Po potrebi bo izpuščal nepotrebne elemente in dodajal nove. Tako bo 

po mnogih literarno-estetskih izkušnjah njegova miselna shema, torej njegovo znanje o 

tem, kakšne so značilnosti pravljice, že bolj podobna tisti, ki jo imamo odrasli, ampak ji ne 

bo nikoli enaka. Pri raziskovanju miselne sheme otroka so ugotovili, da tipično otroško 

razmišljanje opredeli vse tiste sestavine, po katerih se pravljica razlikuje od književnosti 

za odrasle. Otrok pri pripovedovanju znane pravljice že uporablja pravljične značilnosti, 

kot so naslov, pripoveduje v pretekliku, zaključna fraza (in potem so srečno živeli …), 

izbira drugačne barve glasu, tipične književne osebe v pravljicah (Kordigel in Jamnik, 

1999, str. 17). 

Opisano nastajanje miselnih shem velja seveda tudi za druge književne vrste, s katerimi se 

otrok srečuje, ko mu berejo in posluša mladinsko književnost. Posebno pozornost pa 

zahteva poezija, saj zanjo velja, da so njene zakonitosti razumsko težje dojemljive. 

Miselne sheme poezije ni mogoče opazovati z enako metodo kot pri pravljici, saj je otroka 

težko pripraviti, da bi si sam izmislil pesem. Če pa povzamemo pesmi, ki so jih nedvomno 

ustvarili otroci, tukaj mislimo na poezijo v izštevankah, otroških igrah, v smešnih verzih 

ali preproste smešne primerjave po principu glasovne asociacije, ugotovimo, da otroško 

miselno shemo poezije sestavljajo štiri značilnosti. Te značilnosti so: zvok je enako 

pomemben in pomembnejši kot besedni pomen, ritem, rima, ponavljanje (prav tam). 
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Pri zastavljenih ciljih pa moramo biti previdni, saj ne bodo vsi otroci zaznali vseh 

značilnosti poezije in proze istočasno. Lahko se zgodi, da kakšen otrok katero od naštetih 

lastnosti pravljice opazi šele kot šolar. Toda razvoja zaznavanja ni mogoče nasilno 

pospešiti. To pomeni, da ga vzgojiteljica ne more na pamet naučiti naštevati značilnosti 

pravljice. Otrok mora namreč sam abstrahirati vsak književni element iz besedilne celote, 

da bi ga lahko uvrstil v svojo miselno shemo (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 18). 

 

2.4.2 Funkcionalni cilji 

 

Temeljni funkcionalni cilj književne vzgoje v vrtcu je razvijanje recepcijske sposobnosti. 

Recepcijska sposobnost je sposobnost sestavljanja svojega lastnega besedilnega pomena. 

To se pravi, da ima otrok sposobnost ustvarjalne komunikacije s književnim besedilom, 

sposobnost zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književne umetnine, sposobnost 

preseči svoj lastni izkušenjski svet v nekom drugem. Recepcijske sposobnosti je mogoče 

razvijati le s ponavljanjem. V našem primeru z branjem in poslušanjem književnosti in 

sestavljanjem zmeraj novih besedilnih pomenov (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 19). 

Otrok med branjem in poslušanjem književnega besedila samostojno razvija recepcijske 

sposobnosti. Pri tem razlikuje dve vrsti poslušanja, poslušanje govora, s katerim mu 

sporočajo, kaj hočejo, in posredujejo informacije o svetu in poslušanje govora, s katerim 

ga popeljejo v svet domišljije. Razvija tudi sposobnost pozornega poslušanja 

pripovedovanja in branja književnosti. Otrok vso svojo energijo posveti vzgojiteljičinemu 

pripovedovanju. Med poslušanjem razvija tudi sposobnost zaznavanja, razumevanja in 

vrednotenja mladinske književnosti (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 62). 

Otrok razvija tudi sposobnost vživljanja v književni svet, saj tako opazuje književno 

dogajanje. Tako najde ob pripovedovanju enakosti med seboj in književno osebo, ki mu 

omogočajo identifikacijo z njo. Otrok si ob pripovedovanju besedila v domišljiji naslika 

podobe književnih oseb in podobo dogajalnega prostora. Prav tako si je sposoben 

predstavljati, zakaj književne osebe v danih situacijah ravnajo tako, kot bi v realnem svetu 

ravnal on sam (prav tam). 

Pri dogajanju otrok v prvem starostnem obdobju opazi le tisto književno dogajanje, ki ga 

prepoznava kot enakega njegovemu realnemu življenju, vse ostalo prezre. V drugem 
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starostnem obdobju pa otrok že opazi tudi tisto književno dogajanje, ki se ne povezuje z 

njim (prav tam). 

Otrok kot poslušalec književnosti ne zaznava avtorja besedila, zaznava samo 

pripovedovalca (vzgojiteljico). Otrok začne ločiti avtorja in pripovedovalca takrat, ko 

otroka ozavestimo, da je pravljico, ki jo vzgojiteljica bere, napisal nekdo drug. Vendar je 

vseeno ločevanje avtorja in pripovedovalca težavnejše v situaciji, ko književnost 

pripovedujemo, kot v bralni situaciji (prav tam). 

Otrok razvije sposobnost, da ob imenu književne vrste ter potem, ko sliši prve povedi ali 

verze, si prikliče v spomin svoje literarno-estetske izkušnje s to književno vrsto in jo 

prepozna. Na podlagi tega oblikuje svoja pričakovanja (prav tam). 

 

2.4.3 Vzgojni cilji 

 

Vsako književno delo, tudi mladinsko, je sestavljeno iz treh komponent: spoznavne, etične 

in estetske komponente (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 50). 

Vzgojni cilji so nekako skriti že v besedilih pravljic in verzih pesmic. Avtorici navedeta 

kar nekaj znanih otroških pesmic, kjer je etični pomen v tem, da če bo otrok naredil nekaj, 

bo fizično kaznovan, bo zavrnjen s strani prijateljev ali pa bo izstopal iz svoje družbe. Ti 

vzgojni cilji so videti nekoliko neprimerni, ampak otroci si jih dejansko zapomnijo in jih 

ponotranjijo. Mnoge pesmice in pravljice so tudi popačene in avtorji v prvi vrsti niso 

mislili dobesedno, kar so napisali (prav tam). 

Poleg tega otroci v književnosti spoznavajo tudi svet in njegove zakonitosti, prav tako pa 

književnost služi otrokovemu osebnostnem razvoju. Ker književnost vsebuje tudi estetsko 

in etično komponento, ne moremo mimo etičnega osebnostnega razvoja otroka. Do tega 

zorenja pride le, če se ta proces odvija spontano (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 52). 

Cilje od moralno-etičnega razvoja do spoznavanja samega sebe, svojega mesta med 

svojimi, spoštovanja kulturne tradicije svojega naroda je mogoče doseči le ob spontanem 

srečevanju s književnostjo. Kakor hitro bi hoteli otroku didaktično razložiti te cilje, bi se 

spačili v svoje nasprotje (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 57). 
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Vzgojni cilj, ki ga prinaša zgodnje in često srečevanje s književnostjo, spodbuja razvoj 

otrokove domišljijske sposobnosti in ga brani pred pretiranimi vplivi usmerjenih 

reklamnih spotov in popolnih igrač, ki otroka danes v modernem svetu vse bolj obkrožajo 

in vdirajo v njegovo mišljenje in tako posledično tudi v njegov vsestranski razvoj 

(Kordigel in Jamnik, 1999, str. 59). 

Stranski cilji, ki jih dosegamo s pripovedovanjem, uprizarjanjem in recitiranjem 

književnosti v otroškem vrtcu, so:  

 spoštovanje tradicije slovenskega naroda, 

 multikulturna vzgoja, 

 vzgoja za strpnost in toleranca, 

 ugoden vpliv na osebnostno zorenje, predvsem na otrokov moralno-etični razvoj, 

 odtegovanje vplivu ekonomsko propagandnega kurikula, 

 preprečevanje prehajanja agresivnega modela vedenja, ki ga posredujejo mediji, v 

otrokovo realno izkušnjo, 

 širjenje zmožnosti jezikovnega izražanja, 

 sposobnost kreativnega razmišljanja, 

 posredovanje spoznanja, da imajo v človekovem življenju vrednosti tudi take reči, 

ki ne prinašajo nikakršnih materialnih prednosti in ki nimajo nobene uporabne 

funkcije. 

Veliko pomembnejši kot vse našteto je namreč glavni cilj ukvarjanja s književnostjo, to je 

pomagati, da si otroci odkrijejo ljubezen do književnosti in spoznajo, da je srečanje s 

književnostjo prijetno doživetje (Kordigel in Jamnik, 1999, str. 61). 

 

 

 

  



43 
 

2.5 PARTICIPACIJA IN SODELOVANJE 

 

Za plesno dejavnost je značilno in nujno medsebojno sodelovanje, ki spodbuja razvoj 

pozitivnih medsebojnih človeških odnosov. Omogoča pa tudi otroku, da sprosti notranje 

napetosti, ki so kakršnega koli izvora. Plesna vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot 

osebnostne lastnosti, ki so v današnji družbi nepogrešljive. Prav tako omogoča in spodbuja 

sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini. Otrok se lahko k skupini priključi na 

več načinov. Tako da se vključi v enotno gibanje skupine (npr. v rajalni igri), povzame 

določeno dolžnost v skupini (npr. vloga v plesni dramatizaciji), aktivno sodeluje v 

gibalnem ustvarjanju majhne skupine. Ples je po svojih značilnostih tudi gledališka 

dejavnost, ki potrebuje nastopajoče in gledalce. Prav zaradi te lastnosti je možnost 

uveljavljanja posameznika v skupino. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in 

ustvarjanja omogoča ponovno vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti. Vloga 

vzgojitelja pa je, da organizira dejavnost tako, da se posameznik v skupino lahko vključi 

in v njej uveljavi. Ob pozitivnih doživetjih skupinskega ustvarjanja se učijo skupinskega 

dela in ustvarjanja pozitivnih medsebojnih odnosov (Kroflič in Gobec, 1992, str. 9). 

Skupina pri plesni vzgoji ne deluje pod demokratičnim vodenjem. Skupina dela 

samostojno, vzgojitelj pa je le organizator in pomočnik in ne vodja v ustvarjalnem 

procesu. Vodenje je funkcija celotne skupine, skupina torej deluje samoupravno. 

Skupinsko gibalno ustvarjanje samo po sebi sproži sodelovanje. Delež posameznega člana 

skupine je pri končni stvaritvi različen, vendar je na delež posameznika v ustvarjalnem 

procesu treba gledati razvojno. Pri delu v skupinah si otrok zadovoljuje potrebo po 

druženju, po pripadnosti, varnosti in uveljavljanju v skupini (Kroflič in Gobec, 1992, str. 

48). 

Tukaj bi še rada poudarila, da plesna dramatizacija potrebuje popolno vključitev otrok. 

Vse mora izhajati iz otrok, saj se otroci tako bolje vživijo v svoje vloge, zelo radi nizajo 

svoje ideje in se počutijo bolj pomembne, posledično pa tudi bolj samozavestne pri tvorbi 

plesne dramatizacije. Prav zaradi participacije se otroci med seboj morajo tudi dogovarjati 

in sodelovati. Delo vzgojitelja je, da tvorbo plesne dramatizacije samo vodi in usmerja v 

pravo smer. 
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2.6 OSEBNO RAZMIŠLJANJE 

 

Področje plesnega gledališča oz. plesne dramatizacije je pri nas zelo slabo razvito, 

literature skoraj ni. Na podlagi tega se pri nas tudi bolj slabo uporablja. Tudi drugod po 

svetu to področje še ni prepoznavno, medtem pa sta dve glavni sestavini tega področja 

svetovno znani in uporabni, to sta gledališče in ples. S študijo literature Krofličeve, 

Schmidtove in Ahačičeve sem se nekako dotaknila področja plesnega gledališča. 

Krofličeva je že od nekdaj razvijala področje plesne vzgoje in jo hotela uporabljati tudi v 

šoli, vendar se njen koncept v šolah ni obdržal. Ahačičeva se je nekoliko bolj posvetila 

gledališču, vendar zasledimo nekaj razmišljanja tudi o plesni dramatizaciji. Tudi njena 

literatura je že dokaj stara, potegovala se je uveljaviti gledališče v šolskem in predšolskem 

obdobju, da bi se uporabljalo v učnem načrtu, vendar tudi to se ni obneslo. Vendar je 

njena literatura še najbolj uporabna, ker ni samo teoretične osnove, kako narediti 

gledališko predstavo v predšolskem obdobju. Avtorica je izdala veliko napisanih iger in 

predstav za predšolsko, šolsko obdobje in mladino. Schmidtova pa je povezala obe 

področji v plesno gledališče in ga ne razčleni na ples in gledališče. Menim, da se je najbolj 

približala plesnemu gledališču, ki nam ga je prikazala Pina Bausch pred mnogimi leti. 

Draga Ahačič je edina izmed avtorjev o gledališču, ki se v svoji knjigi v večini osredotoči 

na gledališko delo z mladimi, vsi ostali v svojih delih navajajo značilnosti, ki se nanašajo 

na gledališče na splošno. Le v knjigi Mali gledališki vedež, avtorja Zdravka Zupančiča, 

zasledimo poglavje, kjer na kratko predstavi, kako poteka gledališko delo z otroki. 

Draga Ahačič predstavi na začetku knjige gledališko vzgojo, ki jo označi za zelo 

pomembno za celovit razvoj posameznikove osebnosti. Deli jo na aktivno in pasivno 

gledališko vzgojo. Za razliko od pasivne, kjer posameznik le opazuje, je aktivna veliko 

pomembnejša, saj posameznik pri gledališki dejavnosti sodeluje. V svoji knjigi Draga 

Ahačič opisuje, kakšno je režijsko delo z mladimi, nam daje napotke, hkrati pa poudarja, 

da se moramo pri delu z mladimi najbolj zavedati, da imamo opravka z začetniki. V 

nadaljevanju nam predstavi, kakšna naj bo odrska oprema mladinskih predstav. Pri tem je 

najpomembnejše, da je scena enostavna, funkcionalna in da se sklada s celotno predstavo. 

To so tudi najpomembnejše značilnosti, ki jih Zdravko Zupančič v svoji knjigi opredeljuje 

v okviru scenografije za gledališke predstave z izobraženimi igralci ter ostalimi sodelavci. 
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V knjigi Mladina na odru zasledimo poglavje, kjer avtorica opisuje, kako narediti 

gledališko uprizoritev, natančneje pa se osredotoči še na igralca in režiserja. O postopkih 

dela v gledališču sem povzela predvsem po avtorici Dragi Ahačič, saj se mi zdi, da je za 

predšolsko obdobje najbolj primerna njena razlaga, ki je namenjena vsej mladini. Vendar s 

prirejanjem njenih napotkov lahko takšno delo uporabimo tudi v vrtcih. 

Henrik Neubauer se poleg poteka uprizoritve v gledališču, ki je omenjen v prejšnjem 

odstavku, osredotoči na delovanje človeškega telesa, ki ga imenuje glavni instrument, na 

katerega igramo pri gledališki predstavi. Poudarja pomen gibanja, njegovo delovanje pa 

opiše z anatomskega vidika. Omenja pojme, kot so impulz, kosti, mišičje, živčevje, sklepi, 

mišični spomin, avtomatizirani gib, mišični občutek … V teh poglavjih omeni tudi težišče 

telesa in vpliv treme. Na telesno igralsko izraznost se poleg Neubauerja osredotočita tudi 

Draga Ahačič in Robert Pignarre v knjigi Dramsko gledališče, le da za razliko od 

Neubauerja ne opisujeta anatomskega vidika, ampak opišeta osnovne oblike izraznosti 

igralčevega telesa ter pravila pri odrski razporeditvi in gibanju igralcev. Prav tako pa se 

tudi avtorici Kroflič in Gobec posvetita otrokovemu telesu in njegovemu gibanju. V njuni 

knjigi Ustvarjalni gib in plesna vzgoja za najmlajše poskušata prikazati, kako otroke 

motivirati za gibanje ter kako gibanje postaja ples. Omenita, da ima pri otrokovem plesu 

najbolj pomembno nalogo ritem. Ko otrok zazna ritem, se po njem tudi giba, torej je zelo 

pomembna glasba pri otrokovem ustvarjanju. Omenita tudi, da se otrok preko gibanja, 

plesa izraža in sprošča svoja čustva, svoj značaj. 

V knjigah Mladina na odru in Mali gledališki vedež pa sta se avtorja še posebej 

osredotočila na režiserja in igralce. Oba označujeta režiserja, ki je v našem primeru 

vzgojitelj, kot osebo, ki je v celoti odgovorna za gledališko predstavo. Režiser oz. 

vzgojitelj ne samo da vodi celoten potek dela, ampak ga hkrati tudi umetniško oblikuje. 

Oba avtorja prav tako poudarjata pomen igralca, saj je le-ta tisti, ki na odru nastopa. 

Zupančič poudarja pomen tega, da mora igralec dobro spoznati svojo vlogo, medtem ko se 

Ahačičeva bolj osredotoči na igralčevo ustvarjanje. Omenja, da se v igralcu prepletata tako 

podzavestno kot zavestno ustvarjanje.  

Knjiga, ki sem jo na temo gledališča v diplomskem delu najobširneje povzela, je Dramsko 

gledališče. Avtorja (Ahačič, Pignarre, 1985) že na začetku opredelita, da ločimo dve 

gledališki zvrsti, in sicer zabavno in umetniško gledališče. Tega ne zasledim v nobeni 
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drugi povzeti knjigi. V nadaljevanju opišeta posebne značilnosti igralske umetnosti, potek 

dramske uprizoritve, govorjeno besedo in telesno izraznost v dramski igri, igralski 

umetniški izraz, dramsko režijo, zakonitosti umetnostnega in gledališkega razvoja ter 

vlogo občinstva za dramsko gledališče. V zvezi z občinstvom Ahačičeva in Pignarre 

poudarjata, da je obstoj dramskega gledališča v celoti odvisen od občinstva. 

Ahačičeva in Pignarre podajata tudi nekaj značilnosti dramskega besedila in trdita, da je 

vsako dramsko besedilo napisano tako, da je namenjeno dramski uprizoritvi. Dramska 

govorica pa mora biti takšna, da na odru zgleda spontano, pristno in zanimivo za gledalce. 

Sachs in njegova knjiga Svetovna zgodovina plesa (1997) pa sta mi pripomogla k temu, da 

sem ugotovila, da je ples nastal iz gibanja in ritma, kar je značilno tudi pri otrocih. Prav 

tako sem se seznanila, kako se je ples začel razvijati in kdaj so začeli povezovati ples in 

gledališče. Ples prav gotovo izhaja še iz kamene dobe, ko si ljudje še marsičesa niso mogli 

razložiti, tudi vremenskega pojava ne. V ta namen so izumili obrede, kjer so plesali in se v 

ples vživljali s celotnim telesom in mislimi ter hoteli priklicati dobre stvari in odgnati 

slabe. Vse to so počeli s plesom, kar lahko povežemo s plesom danes, vendar le v tej temi, 

da se otroci skozi ples sproščajo tako emocionalno kot gibalno. 

Avtorici v knjigi Književna vzgoja v vrtcu  (Kordigel, Jamnik, 1999) razdelita književno 

vzgojo na izobraževalne, funkcionalne in vzgojne cilje. S postavljanjem in izvajanjem 

izobraževalnih ciljev sproti dosegamo še funkcionalne in vzgojne cilje. Tudi književna 

vzgoja se širi na druga vzgojna področja v vrtcu. Menim, da je književna vzgoja 

pomembna, saj se otroci z njo srečujejo, ko so še dojenčki. Takrat jim mamice 

pripovedujejo pravljice, prepevajo pesmice, otrok pa v vlogi poslušalca poskuša razvijati 

svoje slušne in govorne sposobnosti. Književnost in jezik spremljata vsakega posameznika 

do konca življenja, prav tako pa sta pomembna za nadaljnje šolanje in izobraževanje 

posameznika. 
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2.7 ŠTUDIJA PRIMERA 

 

Za študijo primera je značilno, da si z njo prizadevamo globinsko in celostno 

proučiti en primer (predvsem določeno skupino, lahko pa tudi en proces, eno 

institucijo, celo življenje posameznika itd., vendar gre pogosteje za družbeni pojav 

ožjega obsega, ne pa za družbo kot celoto). Zato se raziskovalec poglobi, se 

pogrezne v skupino. Študije primera celostnega vpogleda merijo predvsem na 

kvalitativne postopke (Flere, 2000, str. 95). 

Namen študije primera je dokaj intenzivno raziskati določene vidike obnašanja in 

individualnih izkušenj posameznika. Najznačilnejši način je zbiranje izčrpnih (opisnih) 

podatkov preiskovane osebe, in sicer s pomočjo intervjuja. Manj običajno je zbiranje 

podatkov z opazovanjem ali zbiranje podatkov s pomočjo kombinacije intervjuja in 

opazovanja (Dyer, 1995; cit. po Blazinšek, 2010, str. 25). 

Raziskovalec izbere študijo primera zato, da pridobi poglobljeno razumevanje situacije in 

pomena, ki ga ima, za tiste, ki so vključeni v raziskavo. Študije primerov so temeljit opis 

in analiza posamezne enote ali pa zaokroženega sistema, npr. posameznika, programa, 

dogodka, skupine, posredovanja ali skupnosti. Študijo primera izvajamo po naslednjih 

korakih: opredelitev problema, raziskovalna vprašanja, vzorec, metode zbiranja podatkov, 

obdelava, analiza in interpretacija podatkov, zaključki. 

 

Študija primera je lahko (Dyer, 1995; cit. po Blazinšek, 2010, str. 26, 27): 

 OPISNA METODA: v tem primeru podatki, zbrani v raziskavi na primeru, 

utemeljujejo opise psiholoških procesov, prav tako dogodke in okoliščine 

dogajanja. Kvantitativne podatke lahko zberemo, vendar glavni poudarek vedno 

temelji na tvorbi verbalnih opisov obnašanja ali izkušenj; 

 OZKI OPIS: običajno tukaj raziskava na primeru ponuja opis samo enega 

posameznika, čeprav obstaja možnost (vendar redko) pisati raziskave o 

skupinah; 

 ZELO NATANČNA: ponuja možnost, ki se osredotoča na proučevanje ene 

same osebe in na posebne vidike obnašanja te osebe, kjer lahko dosežemo 

izjemno podrobnost (natančnost) doseženih opisov; 
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 ZDRUŽEVANJE OBJEKTIVNIH IN SUBJEKTIVNIH PODATKOV: 

informacije, zbrane v raziskavi, lahko na primeru predstavljajo skoraj katero koli 

kombinacijo objektivnih in subjektivnih podatkov. Pri objektivnem opisu 

obnašanja in njegovih značilnostih lahko raziskava vsebuje tudi elemente 

subjektivnega vidika, občutke, prepričanja, vtise ali razlago (interpretacijo). Vsi 

podatki veljajo kot utemeljeni za analizo in kot osnova za sklepe znotraj 

raziskave. Raziskava je v bistvu izključno sposobna podati sredstva za dosego 

poglobljenega razumevanja obnašanja ter izkušenj posameznika; 

 USMERJENA V POSTOPEK: v tem primeru metoda raziskave omogoča 

raziskovalcu tudi raziskovanje in opisovanje narave procesov, ki se pojavijo 

skozi določeno časovno obdobje. V nasprotju z eksperimentalno metodo, ki v 

bistvu poskrbi za to, da se lahko procesi nadaljujejo le določen čas, nam pisanje 

raziskave omogoča, da nadaljnje procese, ki se nadaljujejo le nekaj časa, 

podrobno raziščemo in opišemo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen diplomskega dela je na osnovi študije primera spremljati nastanek in razvoj plesne 

dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov v skupini predšolskih otrok. 

 

3.2 PODROBNA OPREDELITEV DIPLOMSKEGA DELA 

 

3.2.1 Cilji raziskave 

 

Cilji, ki sem jim sledila pri raziskavi, so: 

 pripraviti otroke, da sodelujejo v skupinah tudi na drugih področjih in ne samo pri 

ustvarjanju plesne dramatizacije; 

 ugotoviti, ali plesna dramatizacija omogoča participacijo otrok; 

 ugotoviti, ali se otroci učijo gibanja skozi ples; 

 pripraviti otroke, da ustvarjajo na vseh področjih in da bi prišli do končne 

predstave plesne dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov; 

 pripraviti otroke, da razvijajo svojo domišljijo in vključujejo svoje ideje v plesno 

dramatizacijo; 

 pripraviti otroke, da spoznavajo gibanje izbranih živali; 

 ugotoviti, ali se gibalni motivi povezujejo z vsebinskimi in zvočnimi spodbudami; 

 ugotoviti, ali si posameznik z gibnim oziroma plesnim ustvarjanjem razvija 

ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalno naravnanost ter le-to prenaša v svoje 

vsakdanje vedenje. 
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3.2.2 Raziskovalne hipoteze 

 

Glede na zastavljene cilje raziskovanja sem si postavila naslednje hipoteze: 

 predpostavljam, da bodo otroci sodelovali v skupinah na vseh področjih; 

 predpostavljam, da plesna dramatizacija omogoča participacijo otrok; 

 predpostavljam, da se otroci učijo gibanja skozi ples; 

 predpostavljam, da bodo otroci ustvarjali na vseh področjih ter tako prišli do 

končne predstave plesne dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov; 

 predpostavljam, da bodo otroci razvijali svojo domišljijo in vključevali svoje ideje 

v plesno dramatizacijo; 

 predpostavljam, da bodo otroci bolj pozorno spremljali gibanje živali, ki nastopajo 

v predstavi, in njihovo gibanje tudi spoznali; 

 predpostavljam, da se bodo gibalni motivi povezovali z vsebinskimi in zvočnimi 

spodbudami; 

 predpostavljam, da si bo posameznik z gibnim oziroma plesnim ustvarjanjem 

razvil ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalno naravnanost ter le-to prenesel v svoje 

vsakdanje vedenje. 
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3.3 METODOLOGIJA 

 

3.3.1 Raziskovalne metode 

 

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in 

tuje literature. 

Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja sem kot instrument raziskovanja 

uporabila projektno delo. Projektno delo sem opravljala v vrtcu, in sicer v drugem 

starostnem obdobju. 

Za raziskovanje sem v diplomskem delu uporabila deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja, in sicer na osnovi iskanja odgovorov na raziskovalna vprašanja. Uporabila 

sem kvalitativno tehniko in kvalitativno obdelavo podatkov, vse na osnovi evalvacij 

vzgojnega dela po datumih. 

 

3.3.2 Raziskovalni vzorec 

 

Raziskovalni vzorec zajema otroke, ki obiskujejo Vrtec Velenje, enota Najdihojca. V 

skupini je 22 otrok, od tega 10 deklic in 12 dečkov. Stari so od 5 do 6 let (homogena 

skupina). V skupini ni bilo nobenih posebnosti, vsi otroci, razen dveh, so bili z naslednjim 

letom pripravljeni za vstop v 1. razred osnovne šole. Skupina otrok se je imenovala 

Žabice, otroci so bili sprejemljivi, pripravljeni sodelovati, ljubeznivi in delavni. Skupina je 

bila dokaj živa, vendar jih je vzgojiteljica z usmerjanjem v sodelovanje, spoštovanje in 

prijateljstvo primerno krotila. Otroci so me dobro sprejeli in me hitro vključili v njihov 

vsakdan. Med mojim obiskom so se aktivno pripravljali na šolo in na zaključek v vrtcu.  

 

3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

 

Skupino otrok Vrtca Velenje, enota Najdihojca, sem obiskovala od 6. 5. 2013 do 31. 5. 

2013, in sicer vsak dan, razen vikenda. Za vsaj dva dni v tednu sem načrtovala potek dela, 

načrti so zajemali tudi več dni skupaj (odvisno, koliko drugih obveznosti je imela 

skupina). Včasih je moralo biti moje delo prilagojeno, saj so otroci imeli tudi druge 

obveznosti. V času mojih obiskov so imeli tudi pevske nastope, oglede predstav in obiske 
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javnih institucij. Načrtovanje je potekalo tako, da so otroci plesno dramatizacijo 

spoznavali s pomočjo ročne lutke Bineta in se z njegovo pomočjo trudili načrtovati, 

izdelati in zaigrati plesno dramatizacijo pravljice. Ideje so izhajale popolnoma iz otrok, jaz 

pa sem jih samo usmerjala in motivirala. 

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Za obdelavo podatkov je bila uporabljena kvalitativna analiza opisov po dnevih. Delo sem 

načrtovala tako, da sem upoštevala obveznosti otrok in skupine, ki so jim bile takrat 

zadane. V svoje priprave sem vključila sklop več dni, odvisno koliko časa so imeli otroci v 

posameznem dnevu. Seveda je sledila še vsakodnevna priprava. Za vsak posamezen sklop 

dni sem opisala, kaj smo delali in kakšna so bila moja opažanja, navezujoč se na 

raziskovalna vprašanja in postavljene hipoteze. 
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3.4 OPIS DELA IN OPAŽANJA PO SKLOPIH DNI SREČANJ V 

VRTCU 

 

3.4.1 Ponedeljek, 6.–10. 5. 2013 

 

V ponedeljek, 6. 5., sem začela s študijo primera. Prvič sem obiskala to skupino in 

spoznala otroke ter vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Po posvetu z vzgojiteljico 

sem se odločila, da se bom prvi teden poskusila popolnoma vključiti v skupino, delo v 

skupini in dobro spoznati otroke ter se z njimi povezati. Torej za cilj sem si zadala, da se 

vključim v skupino, spoznam otroke in na podlagi tega načrtujem delo za naprej. Z 

vzgojiteljico sva se odločili, da bo za prvi teden delo potekalo po njenih načrtih naprej, 

poleg tega bo mene vključevala v vsako dejavnost, da se tudi tako spoznam z otroci. 

Vzgojiteljica mi je svetovala tudi, da si vsak prosti čas v vrtcu vzamem za otroke in se 

priključim vsaki igri, saj jih bom tako bolje spoznala. 

V celotnem tednu sem dobro spoznala delo skupine, kakšne obveznosti imajo ob 

posameznih dnevih, kako običajno poteka dan. Prav tako sem dobro spoznala otroke in se 

mednje dobro vključila. Otroci so me lepo sprejeli, vključevali so me v svojo igro, 

pomagali so mi poiskati stvari, za katere nisem vedela, kje v igralnici se nahajajo, 

pomagali so mi pospraviti stvari na pravo mesto, počutila sem se, kot da smo postali dobri 

prijatelji.  

Ta teden sem tudi načrtovala svoje delo, ki ga bom izvajala prihodnje tri tedne. Pri 

načrtovanju sem upoštevala potek dela skupine ob posameznih dnevih in tudi v celotnem 

tednu. Otroci so se počasi pripravljali na zaključek vrtca in so imeli še kup vrtčevskih 

obveznosti. Pri načrtovanju sem prav tako upoštevala osebnosti otrok, kolikor sem jih pač 

uspela spoznati v tem tednu. Ker sem ugotovila, da imam malo premajhno avtoriteto med 

otroci, sem se odločila, da vključim v svoje delo lutko. Tako je nastala lutka Bine, ki je v 

bistvu majhna, kosmata, prijazna, prisrčna in prestrašena pošast iz omare, ki se je izgubila 

v našem svetu. Odločila sem se, da bo Bine moja desna roka in mi bo pomagal voditi delo 

v skupini.  
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Po prvem tednu sem dosegla cilje, ki sem si jih zadala. Spoznala sem se z otroki, se 

vključila v delo v skupini in izdelala načrt za prihodnje tri tedne, ki nas bo pripeljal do 

plesne dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov. 

 

3.4.2 Ponedeljek, 13. 5. 2013 

 

Za ta dan sem načrtovala, da se otroci spoznajo z lutko Binetom in seznanijo s pravljico 

Volk in sedem kozličkov, ki sta jo napisala brata Grimm. Po prebrani pravljici sem 

načrtovala osvežitev prebrane zgodbe z risanjem tistega, kar je bilo posameznemu otroku 

najbolj všeč v pravljici. Prav tako sem pa želela otroke pripraviti tudi na to, da bodo 

priredili predstavo oz. plesno dramatizacijo. Zato jih povabim, da z improviziranimi 

stvarmi (stoli, mizami) postavijo oder, na katerem bi se odvijala predstava, in si razdelijo 

vloge, ki nastopajo v pravljici. 

Otroke sem najprej povabila, da se posedejo na preprogo, in jim povedala, da jim moram 

povedati, kaj se mi je zgodilo včeraj. Nato otrokom povem izmišljeno zgodbo o lutki 

Binetu. Otrokom razložim, kako me je zjutraj zbudil ropot iz omare. Najprej nisem verjela 

svojim ušesom. Ampak iz omare so prihajali stokajoči glasovi. Iz omare sem zaslišala: 

»Oh, zdaj sem se pa spet zgubil, le kako bom prišel nazaj do mamice. Joj, zakaj je nisem 

ves čas držal za roko in zakaj sem hotel v deželo človeštva in ljudi. Oooh … Kaj naj 

naredim?« Lutka Bine me ves čas za hrbtom ščipa, naj ga čim prej predstavim, jaz ga pa 

mirim, naj še malo počaka. Otrokom povem, da sem potem s strahom in previdno stopila 

do omare in na hitro pokukala. Najprej ni bilo ničesar. Oddahnila sem si in mislila, da sem 

vse le sanjala, vendar ko obrnem hrbet omari, spet močno zaropota v njej. Hitro odprem 

vrata in glej, v kotu leži majhna kosmata modro-roza kepica. Nisem vedela, kaj narediti, 

pozorno sem jo opazovala, vse bližje in bližje sem si jo ogledovala. A kar naenkrat skoči 

vame, ojoj, skoraj mi je srce padlo v hlače. Držala se me je kot klop, jaz pa sem se je 

otepala. Končno to malo pošast spravim iz sebe in si oddahnem. Ampak pošast se začne 

jokati na ves glas. Previdno pristopim, s prstom se je dotaknem, vendar pošast samo joka 

in nekaj govori. Prisluhnem ji in zaslišim, kako govori, da jo je grozno strah nas ljudi in 

kako se naj vrne k mamici. Zberem pogum, saj ji moram pomagati in dokazati, da ljudje 

nismo zlobni. Dregnem pošast in ji povem, da ji bom jaz pomagala nazaj k mamici. Pošast 

mi skoči v objem in me liže z jezikom po licih. Tako mehek je bil, da sem ga takoj 
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vzljubila. Ostalo zgodbo pa naj vam pove kar sam, saj sem ga prinesla s seboj v vrtec, da 

ga predstavim še vam. 

Nato izza hrbta skoči Bine in se spozna z otroki. Bine otrokom razloži, kako je prišel in da 

si zelo želi nazaj k svoji mamici. Toda, da bi lahko prišel, mora vsem pošastim iz omare 

dokazati, da ljudje niso zlobni. Bine ima dobro idejo, kako bi oni to pokazali. Ker je 

njegova najljubša pravljica Volk in sedem kozličkov, bi Bine rad, da jo otroci zaigrajo kot 

pravi igralci. Otrokom pove, da bodo izdelali oder, kostume, rekvizite in prav vse, kar 

potrebujejo pravi igralci. 

Otroci so bili navdušeni in so hitro sprejeli Bineta ter mu hoteli pomagati nazaj k mamici. 

Kar takoj so začeli dajati ideje, kako bi oni vse to naredili. Ker so imeli otroci toliko 

zamisli, jih je Bine prosil, da kar danes poskusijo zaigrati. Nato se je Bine po kratkem 

pogovoru poslovil, jaz pa sem otroke povabila, da prisluhnejo pravljici Volk in sedem 

kozličkov. Otrokom sem prebrala pravljico in otroci so me pozorno poslušali ter opazovali 

slike iz knjige. Nato sem po končani pravljici otroke povabila, da narišejo svoj najljubši 

del iz pravljice, ki so jo pravkar slišali. Otroci so se posedli za mize in jaz sem jim 

razdelila material. Po doživljanju pravljice so narisali slike ter jih na njihovo željo tudi 

pobarvali z barvicami. 

Po kosilu smo odšli v veliko sobo in otrokom sem rekla, naj naredijo oder iz stolov in miz. 

Medtem ko so otroci poskusili narediti oder, sem jim jaz samo pomagala premikati mize, 

ker so bile težke. Ko smo ustvarili oder, smo si razdelili vloge. Ko smo ugotovili, da nas je 

več, kot je vlog v pravljici, so otroci hitro začeli nizati ideje, kaj bi lahko naredili. Tako so 

si izmislili še kozino prijateljico Meto, volkuljo in njene mladičke, dogovorili smo se tudi, 

da bomo imeli peka in pekarko ter da bosta volka igrala dva otroka, in sicer tako da bo 

eden odigral volka, ko že požre male kozličke in ima velik trebuh. Nato sem otrokom 

povedala, da bom jaz pripovedovala zgodbo, oni pa naj poskusijo igrati to, kar jaz 

pripovedujem. Tako smo odigrali celotno zgodbo, otroci so se premikali kot ljudje in se 

niso popolnoma vživeli v svoje vloge. Najbolj se je vživel volk, otroke sem spodbujala, da 

hodijo po dveh nogah, vendar so kozlički vztrajali pri tem, da bodo na štirih, saj so tako 

manjši od mamice. Po koncu pripovedovanja so si otroci zaželeli, da bi tudi oni kaj sami 

govorili in seveda sem jim ustregla. Potem smo zgodbo zaigrali še enkrat, ker so si otroci 

to zares želeli. V pripovedovanju sem si v zgodbi izmislila tudi kozino prijateljico Meto in 

kako sta se s kozo srečali na tržnici ter odšli na kavo in klepetali do onemoglosti. Zgodbi 
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sem priključila tudi volkovo ženo volkuljo in njune mladičke. Otroci so drugič zaigrali 

bolj tekoče in zraven so tudi govorili. Nato smo stole in mize pospravili ter odšli v 

igralnico. 

Otroci so zelo sodelovali in nizali ideje. Bila sem zelo presenečena, kako hitro so dodelili 

še ostale vloge in jih zanimivo vpletli v zgodbo. Otroci so samostojno zaigrali, kakor so si 

zamislili, vključili smo tudi govor, ker so si to želeli. Vse, kar so v zgodbi povedali, so si 

izmislili sami ali pa ponovili za menoj, ker so hoteli povedati tako, kot je rekel volk v 

zgodbi. Mama koza si je sama izmislila besedilo in se dobro vživela v vlogo mamice. 

Svoje mladiče je stiskala k sebi. Otroci so se gibali normalno, vendar bomo v nadaljevanju 

to poskusili spremeniti v gibanje živali ter vživljanje v različne temperamente in 

razpoloženja. 

Po končanem dnevu sem dosegla vse, kar sem načrtovala. Otroci so obnovili pravljico 

Volk in sedem kozličkov in po spominu prebranega o pravljici narisali najljubši del 

pravljice. Otroci so tudi spoznali Bineta in ga dobro sprejeli, raje bi rekla, da so ga kar 

vzljubili. Prav tako sem dosegla, da smo si razdelili vloge, pri tem so se otroci dogovarjali 

in reševali težavo s premajhnim številom vlog in prevelikim številom otrok. Problem so 

hitro razrešili in dodali nove vloge v zgodbi. Moje delo je bilo, da pravljici dodam del, 

kjer bodo nastopale tudi izmišljene vloge. 

 

3.4.3 Četrtek, 16. 5. 2013 

 

Ker dva dni nismo imeli časa, da bi se posvetili plesni dramatizaciji, sem načrtovala, da se 

otroci spomnijo Bineta in kaj jim je Bine povedal. Potem smo še obnovili zgodbo tako, da 

je vsak otrok predstavil svojo sliko najljubšega dela pravljice in smo vse slike na koncu 

postavili v pravem vrstnem redu dogodkov v pravljici. Ker so se otroci v ponedeljek gibali 

normalno in se niso vživeli v vloge, sem se odločila, da se spoznajo pobližje z načinom 

življenja in gibanja nastopajočih živali. Zato da bi bilo njihovo gibanje bolj doživeto in bi 

izhajalo samo iz njih, sem jih le usmerjala, pri tem sem uporabila tudi kartice »Kako?«. 

Na koncu pa spet poskusimo zaigrati pravljico. 

Otroke sem najprej povabila na preprogo, potem pa sem jih vprašala, če se spomnijo 

Bineta in kaj vse jim je povedal. Otroci so mi hitro odgovarjali, kaj vse je Bine povedal in 
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od kod je prišel in zakaj. Nato sem otroke vprašala, če vedo, kako bi oni Binetu pomagali. 

Hitro so povedali, kaj jim je naročil Bine in da bodo oni to vse postorili, da se bo Bine 

lahko vrnil k mamici.  

Nato sva z vzgojiteljico za vsako sliko od otrok poklicali lastnika slike in ta jo je 

predstavil ostalim otrokom ter povedal, kam sodi glede na potek pravljice. Potem sem to 

sliko v pravilnem vrstnem redu obesila na steno. Tako je vsak otrok povedal za svojo 

sliko, kaj je narisal in kam spada. Nekateri otroci so bili bolj zadržani, ampak sva jim z 

vzgojiteljico pomagali, in sicer tako da sva vprašali, kaj je narisal in kam bi jo razporedil, 

naj kar sam pokaže. Nekateri otroci so pa veselo predstavili svojo sliko in ob njej 

pripovedovali, kaj se je zgodilo ob tem prizoru. 

Po malici je Bine prišel po otroke in jih odpeljal v skupno sobo, kjer so bile pripravljene 

blazine, kamor so se posedli. Potem pa jim je Bine zaupal, da jim je pripravil posnetke 

živali iz pravljice, vendar tokrat v pravi naravi. Bine jih opozori, da naj dobro pogledajo, 

kako se živali gibajo, kaj jedo, kako jedo, kako se igrajo, kregajo in kako lovijo svoj plen. 

Nato je Bine zavrtel tri posnetke in otroke med posnetkom opozoril na različna dogajanja. 

Po pregledanih posnetkih so se pogovorili o živalih in kaj vse so opazili. Potem pa jim je 

Bine povedal, da lahko takšna gibanja in navade uporabijo tudi v predstavi, saj so tudi oni 

v predstavi pravi volki, kozlički in koze. 

Nato je Bine pokazal, kaj je še pripravil otrokom. Razložil jim je, kaj so kartice »Kako?« 

in kako se uporabljajo. V karticah »Kako?« sem izbrala takšna gibanja, da so se 

povezovala s pravljico (lačen, žejen, prestrašen …). Nato sem na željo vzgojiteljice dala 

otrokom, da kar takoj vlečejo vsak svojo kartico. Vsakemu otroku sva razložili, kaj piše 

gor in kaj to pomeni. Tukaj sem imela prvotno zamisel, da bi najprej vlekli eno kartico in 

se vsi enako gibali, šele potem pa vsak svojo. Dodala bi še, da bi bilo bolje, če bi imela na 

karticah slike kako. Nato sem otrokom razložila, da se premikajo po navodilih kartice ob 

glasbi, ko glasba utihne, obstanejo in si zamenjajo kartice med seboj. Otroci so se gibali 

po lastnih zamislih glede na kartico, nastali so pravi ustvarjalni gibi. Nekateri, vendar to so 

bili redki, niso najbolje dojeli in so ponavljali za ostalimi. Nekatere otroke sva morali 

malo umiriti, saj so začeli tekati in se prerivati. Nato sem se odločila, da bom otrokom na 

glas povedala, kako se gibajo, in gibanje velja za vse. Otroci so se kljub enakim 

navodilom gibali vsak po svoje, kar me je zelo razveselilo. 
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Po kosilu smo se odpravili v veliko sobo, saj so se otroci že med kosilom zelo veselili, da 

bodo zopet igrali predstavo. Ob prihodu smo s skupnimi močmi postavili improvizirani 

oder. Potem sem spet jaz pripovedovala in oni so igrali, vmes sem se še malo ustavila, da 

so tudi oni kaj povedali. Mama koza je bila zelo izvirna. Zdaj je že bilo videti, da se je 

koza poskušala gibati bolj poskočno, ko je odšla, in počasi, ko je prišla in zagledala pravo 

razdejanje. Opazila sem, da so igrali tudi različna počutja, bili so jezni, prestrašeni, 

žalostni, veseli, razigrani. Včasih so si med predstavo tudi malo nagajali, zato sem jih 

morala vmes še miriti in jim povedati, da pravi igralci med predstavo ne klepetajo in se ne 

suvajo ter izzivajo drug drugega. Poskusila sem, da se res vživijo v vlogo odgovornega 

igralca, ki bo za svojo vlogo podal vse svoje zamisli, jaz pa jih bom uresničila. Pri igri je 

bil opazen napredek. Nato smo na željo otrok zamenjali nekaj vlog in tudi jaz sem izgubila 

svojo vlogo. Nadomestila me je deklica Hana, ki je pripovedovala namesto mene. Vendar 

smo potem skupaj prišli do zaključka, da bi otroci vseeno raje videli, da pripovedujem jaz. 

Nad delom otrok sem bila navdušena, res radi igrajo in poskusili so povzeti elemente 

gibanja živali in razpoloženja v svoje gibanje v predstavi. Bolj so se vživeli v vloge kot 

zadnjič. 

Tukaj sem dosegla večino načrtovanega. Otroci so povedali vse o Binetu in znali obnoviti 

pravljico preko slik, ki so jih narisali v pravilnem zaporedju dogodkov. Otroci so 

opazovali gibanje in način življenja nastopajočih živali v realnem življenju, prav tako so 

se povezali s čustvi in karticami »Kako?« z gibanjem. Zgodbo so zaigrali bolje kot v 

ponedeljek, vendar tukaj nisem dosegla ravno tistega, kar sem želela, in sicer da otroci 

združijo gibanje živali in razpoloženje, karakter in čustva teh živali. 

 

3.4.4 Ponedeljek, 20. 5. 2013 

 

Tukaj sem načrtovala uvod v gledališče, da bi se otroci počutili kot pravi gledališki igralci, 

ki tudi sami odločajo o svoji predstavi. Cilj je, da iz otrok potegnem čim več idej, kaj vse 

potrebujemo za naše gledališče. Ko si otroci že predstavijo neko sliko, kako bi izgledal 

oder, jih povabim, da narišejo vsak po svoje zamišljeni oder. Nato sem si zadala cilj, da 

otroke seznanim z nekaj rajalnimi igrami, ki so jih poznali njihovi starši, babice in dedki. 
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Te bodo pa lahko uporabili tudi v predstavi. Na koncu seveda spet zaigramo, da vidimo, 

koliko smo napredovali. 

Otroke povabim na preprogo in se z njimi pogovorim kot s pravimi igralci v gledališču. 

Vprašam jih, kaj vse potrebujemo, da bomo lahko zaigrali pravo plesno predstavo. Vodim 

pogovor o odru, kostumih, glasbi, rekvizitih. Otroci nizajo različne ideje in materiale, iz 

katerih bi oni to naredili. Jaz si vse zapišem in jim povem, da bom poskusila vse to 

prinesti, pa tudi oni naj poskusijo, če starši najdejo kaj takšnega materiala doma. Tukaj 

sem bila presenečena, saj so otroci naštevali same naravne materiale, ki so nestrukturirani 

in iz njih lahko samostojno delajo. 

Potem povabim otroke, naj domišljijsko narišejo oder, prav takšnega kot bi ga oni želeli 

imeti. Razdelim jim risalne liste in oglje, toda tokrat slik ne pobarvamo. Otroci so narisali 

vse, kar res potrebujemo na odru, da bi lahko predstavo zaigrali in da bi si gledalci lahko 

predstavljali, kaj igramo. Zelo sem bila navdušena nad izdelki, otroci so se res potrudili. 

Deček Leon je narisal oder z lučmi, zavesami, stopnicami, vse je bilo narisano kot pri 

resničnem odru. Slike smo po končanem risanju razstavili na hodniku v garderobi. 

Po malici smo odšli v veliko sobo in se pogovorili o igrah nekoč, kaj so se igrali njihovi 

starši, strici in tete. Skoraj vsi otroci so poznali igro ristanc, zato smo jo samo obnovili. 

Otroci so dali željo, da bi se igrali »ali je kaj trden most« in »kačjega kralja«. Otrokom 

razložim igre in po navodilih se igrajo. Nekaj težav jim je delalo geslo pri igri »ali je kaj 

trden most«. Ker nam je začelo potem zmanjkovati časa, saj so otroci morali v gledališče 

na predstavo, smo se igrali še nekaj ročnih igric, in sicer »ena žaba je umrla« in »en kovač 

konja kuje«. Skupno smo se dogovorili, da se lahko te igre igrajo tudi kozlički v hiši, ko 

čakajo na mamico, in volki v svojem brlogu pod skalami. 

Ko so otroci prišli iz gledališča, so pojedli kosilo, potem pa smo spet odšli v veliko sobo 

in hitro postavili oder ter se pred začetkom igranja dogovorili, kaj vse uporabljamo med 

igranjem. Usmerjala sem jih tako, da sem jih samo spomnila na posnetke in igre, potem pa 

sem jim prepustila proste roke, da sami zaigrajo, kot hočejo. Poskusili so zaigrati in vidno 

je vsak dan bolje. Otroci so poleg prejšnjih elementov gibanja in razpoloženja dodali še 

ročne igre. Zdaj je bilo opaziti manj nagajanja med igro, vendar je bilo malo mrmranja, 

kar bomo poskusili še odpraviti. 
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Predstava lepo napreduje, le zmanjkalo nam bo časa, da bi izdelali tudi majhne 

inštrumente in da bi otroci sami izbrali glasbo, tako da jo bom dodala sama. Otroci lepo 

napredujejo, njihove ideje so zelo izvirne in stremim k temu, da predstavo oblikujejo sami, 

kar jim zaenkrat tudi uspeva. 

Menim, da sem dosegla vse cilje, ki sem si jih zadala za ta dan. Otroci so mi nizali 

zanimive in koristne ideje, kaj vse potrebujemo, da ustvarimo pravo gledališče. Narisali so 

svoje ideje, kako bi izgledal oder, slike smo tudi razstavili. Otroci so se seznanili z 

rajalnimi igrami, nekaj so jih tudi poznali. Ob igrah so uživali. Na koncu smo ob 

pripovedovanju zaigrali pravljico. Ugotovila sem, da so otroci napredovali, vendar se 

njihovo gibanje ne približuje še najbolj gibanju pri plesu. Opažam, da se težko vživljajo v 

vlogo živali in še hkrati v čustva in karakterje, ki jih te živali izžarevajo v pravljici. 

 

3.4.5 Četrtek in petek, 22. 5. in 23. 5. 2013 

 

Tukaj sem morala načrtovanje razvleči na dva dni zaradi drugih obveznosti otrok. Cilji za 

ta dva dni so bili, da seznanim otroke, ki še niso bili doslej v vrtcu, s pravljico in Binetom, 

hkrati pa vsi skupaj obnovimo potek pravljice. Otroke poskušam privaditi tudi na gledalce, 

prvi gledalec je seveda Bine. Prav tako skušam otroke motivirati, da začno izdelovati 

rekvizite, ki so si jih zamislili, pri tem imajo na voljo veliko odpadnega materiala. Otroke 

skušam pripraviti do tega, da prvič zaigrajo z rekviziti. Poskušam jih poučiti o tem, kako 

ravnati z rekviziti, da bodo ostali celi in uporabni za dolgo časa. Pogovorimo se tudi o 

postavljanju in pospravljanju rekvizitov. 

Otroke sem povabila na preprogo ter jim še enkrat prebrala pravljico, saj je bilo tisti dan 

nekaj otrok prvič v vrtcu, odkar igramo predstavo Volk in sedem kozličkov. Otroci so spet 

prisluhnili zgodbi in si ogledovali slike v knjigi. Presenetilo me je, da so tudi tisti otroci, ki 

so zgodbo že slišali, spet pozorno prisluhnili. 

Nato sem odšla po Bineta. Otroci so navdušeni nad Binetom in komaj čakajo, da ga 

prinesem v vrtec. Z Binetom vodim pogovor o predstavi in rekvizitih, ki jih potrebujemo 

za oder. Otroci so imeli dobre ideje in Bine je obljubil, da jim jih bo pomagal uresničiti z 

mojo pomočjo. Potem je vprašal otroke, če so pripravljeni njemu zaigrati predstavo Volk 

in sedem kozličkov. Bili so navdušeni in so Bineta popeljali v veliko sobo. Hitro so začeli 
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pripravljati oder. Bine jih je občudoval in jih spraševal, kako so si oni to zamislili. Potem 

sem pripovedovala zgodbo, Bine pa jih je budno opazoval. Med igranjem sem otroke 

spodbujala, da uporabljajo čim bolj pridobljene elemente, ki smo se jih do sedaj naučili. 

Zdaj volk ni hodil po vseh štirih, ampak po dveh in se premikal včasih hitro, včasih 

počasi, bil je jezen in lačen. Po zaigrani predstavi Bine otroke pohvali in jim pove, da sva 

zbrala za njih veliko materiala za izdelavo odra in da ga bomo jutri pričeli izdelovati. 

Naslednji dan smo igralnico razdelili na pol. V eni polovici so se odvijale dejavnosti in 

igre po izbiri, v drugi polovici smo pa izdelovali rekvizite. Mlinar, kramar, pek in pekarka 

so si izdelali hiše iz kartona ter jih pobarvali. Strehe sem jim pomagala z vrvicami 

privezati. Mlinar si je izdelal tudi skledo iz kartona, za moko. Kramarica si je naredila v 

notranjosti hiše manjše predalčke, tako da je škatle prilepila na steno hiške. V hiši je imela 

tudi kuhinjsko krpo. Pek in pekarka sta si izdelala pečico iz kartona in jo pobarvala s 

tempera barvicami, naredila sta še pico in hamburger, tako da sta ju izrezala iz risalnega 

lista in ju pobarvala s tempera barvicami. Volkovi so si izdelali gore iz kartona in veliko 

skalo. Vse to so pobarvali s tempera barvami, potem pa smo pritrdili gore in skalo na 

tulce, v katere smo dali plastenke, polne vode. Kozlički so si izdelali stensko uro in 

posteljo iz kartona, umivalnik iz škatle in tulcev, kamne so kaširali, škarje in šivanko iz 

kartona, volno. Vse rekvizite so pobarvali s tempera barvicami. Volka sta izdelala tudi 

drevo iz kartona ter ga pobarvala. Drevo smo z vrvicami privezali na stojalo. Deček Alen 

je izdelal kozo iz kartona in tulcev ter gobo. Svit je izdelal jabolka in hruške za mamo 

kozo. Mama koza je izdelala košaro. Prijateljica mame koze pa se je spomnila, da bo 

uporabila za mizo škatlo in skodelice, čajnik iz kotička kuhinje. Otroci so prehajali iz 

enega dela igralnice v drugega in si med seboj pomagali. Bili so zelo delavni, med delom 

smo tudi malicali. Nekateri izdelki še niso popolnoma dokončani. Otrokom sem pri delu 

nudila le pomoč in jim poskusila uresničiti želje, kako naj bi rekvizit izgledal. Otrokom 

sem doma izdelala vzglavnik in odejico. 

Po kosilu smo odnesli rekvizite v veliko sobo in se pogovorili o tem, kako premikamo 

rekvizite, kam jih bomo pospravili in kako. Otrokom povem, kaj se lahko zgodi, če bomo 

rekvizite metali ali brcali. Otroci postavijo svoje rekvizite in ob pripovedovanju zopet 

zaigrajo. Opazim, da otroci zdaj še bolj doživeto igrajo. Zelo mi je bilo všeč, ko se je 

kramarica okoli svoje hišice sprehajala, jo čistila, prelagala stvari po predalčkih … 

Kozlički so bili malo nemirni, tako da sva se z vzgojiteljico odločili, da jim dava mejo, do 
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kod lahko gredo, ko niso na vrsti, da nastopajo, čeprav so na željo otrok prav vsi igralci na 

odru. Otroci opazno napredujejo in poskusijo uporabiti živalsko gibanje in razpoloženje 

ter značaj živali. 

Tokrat sem dosegla vse zastavljene cilje. Ponovili smo pravljico in z njo seznanili otroke, 

katerih še ni bilo v vrtcu do danes. Otroci so zaigrali predstavo Binetu in opaziti je bilo, da 

so se malo bolj potrudili kot prej. V drugem dnevu so ustvarili vse rekvizite, ki so jih 

hoteli imeti na odru. Mene so prosili, da jim doma naredim vzglavnik in odejico za 

posteljo v kozji hiši. Pri zadnjem igranju sem opazila, da so nekateri otroci začeli 

povezovati gibanje in razpoloženje živali, kar mislim, da je velik napredek. 

 

3.4.6 Ponedeljek in torek, 27. 5. in 28. 5. 2013 

 

Ker se je bližal konec mojih srečanj z otroki in nam je rahlo že primanjkovala časa, sem si 

za ta dva dni načrtovala, da otroke spodbudim k temu, da dokončamo naše plesno 

gledališče in izpilimo igranje tudi z glasbo. Nato sem načrtovala, da si otroci iz 

nestrukturiranega materiala in z mojo pomočjo izdelajo kostume, kot so si jih zamislili, 

vsak za svojo vlogo. Potem sem pa za naslednji dan načrtovala, da zaigramo in plesno 

predstavo še posnamemo, da bo lahko Bine odšel domov. Ker so otroci izrazili željo, da bi 

svojo predstavo zaigrali še drugim skupinam v vrtcu, jih k temu spodbudim tako, da 

razvijem temo o tem, komu bi našo predstavo zaigrali in kako jih bomo obvestili o naši 

predstavi. 

Po zajtrku smo se zbrali na preprogi. Otrokom sem povedala zgodbo o žalostnem Binetu. 

Bine je bil že zelo žalosten, ker pogreša mamico in si želi čim prej domov. Mami bi rad 

poslal posnetek predstave Volk in sedem kozličkov, ki so jo otroci pripravili samo zanj, da 

lahko odide domov, saj bo tako Bine pokazal, da ljudje ne sovražijo pošasti. Otroci so 

pozorno prisluhnili zgodbi in potrdili, da bodo pomagali Binetu, da pride nazaj v deželo 

pošasti. Potem smo se pogovorili o tem, kaj nam še manjka, da bomo popolnoma 

pripravljeni na predstavo. Otroci so takoj odgovorili, da so to kostumi. Potem smo se 

pogovorili, kakšne zamisli imajo o svojih kostumih. Ideje, ki so jih nizali otroci, so bile 

zanimive in uresničljive.  
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Potem sem otrokom priskrbela v kuhinji in pralnici še nekaj dodatnega materiala in po 

malici smo spet razdelili igralnico kot pri izdelovanju rekvizitov. Otrokom sem ponudila 

materiale. Materiale so si ogledali in si jih izbrali ter z idejo prišli k meni. Otroci so si 

večinoma izdelali ušesa iz usnja ter jih pritrdili na elastiko, tako da sem jim naredila 

luknje in rogove iz spužve, ki so jih prav tako pritrdili z elastiko okoli glave. Kozlički so si 

iz različnega belega blaga naredili luknjo za glavo in pod rokami zavezali. Koza je imela 

belo obleko iz zavese in rdeč predpasnik prav tako iz zavese. Volki so imeli večinoma po 

njihovi želji črne vrečke za smeti, na katere so prilepili za trebuh blago. Z elastiko in 

usnjem so si naredili tudi rep. Nekateri so si naredili tudi šape iz usnja in jih nataknili z 

elastiko okoli zapestja. Volkulja pa je bila sive barve in je imela obleko iz dolgega blaga, 

ki se je nadaljeval v rep. Pek si je izdelal kapo iz papirja tako, da jo je narisal in okoli 

glave pritrdil z elastiko. Oblekel si je belo srajco in si naredil predpasnik iz bele krpe. 

Pekarka je imela belo majico in podobno kapo. V roki je imela krpo. Kramarica si je 

naredila predpasnik iz zavese in majico iz blaga, pritrdila ga je z elastiko. Mlinar je imel 

belo majico in kapo. Otroci so ves čas izdelovali in nizali ideje. Pomagala sem jim tako, 

da sem jim delala luknje in vezala elastiko. Kostumi so bili zelo zanimivi. Presenetilo me 

je, da smo s kostumi hitreje končali kot z rekviziti. 

Naslednji dan po kosilu smo odšli v veliko sobo in se pogovorili, kako ravnamo s kostumi 

in kam jih bomo pospravili. Potem sem otrokom povedala, da sva z Binetom predstavi 

dodala tudi glasbo in da ob glasbi plešejo kot pri karticah »Kako?« glede na to, kakšno 

vlogo igrajo v predstavi. Glasbo sem poskusila za vsako vlogo pravilno prirediti. Otroci so 

med predstavo zaplesali in se gibali kot pri karticah »Kako?«. Včasih so se vloge malo 

izgubile, vendar so se hitro vživeli nazaj. Otroci so dobro izkoristili glasbo in takrat se je 

nastopajoči v celoti predstavil občinstvu, saj je bil takrat le njegov del predstave. Mama 

koza in njena prijateljica sta veselo skakljali in poplesavali ter se hihitali na klepetu. Volk 

je vznemirjeno tekel od kramarja do peka, pa od peka do mlinarja ter nazaj do kozine hiše 

in znova in znova poskušal pretentati kozličke. Volk in volkulja sta se s svojimi mladički 

podala na izlet. Na izletu volk raziskuje vsak kotiček gozda. Ko volk plane v hišo, kozlički 

prestrašeno begajo sem ter tja in se poskušajo skriti, vendar jih volk poje. Z velikim 

trebuhom se opoteka sem ter tja in se uleže pod drevo. Ko mama koza zagleda razdejano 

sobo, je vsa iz sebe in objema najmlajšega kozlička ter vsa zaskrbljena odide v obupu iz 

hiše. Ko iz volka poskačejo vsi kozlički, volku napolnijo trebuh s kamni in se skrijejo v 
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hišo ter radovedno opazujejo, kaj se bo zgodilo. Volk se prebudi in je zelo žejen. Opoteka 

se sem ter tja zaradi težkega kamenja. Ko hoče piti, pade v vodnjak, takrat pritečejo mama 

koza in kozlički ter začnejo veselo poplesavati okoli vodnjaka. Ko se začne vesela glasba, 

začno vsi igralci plesati po celotnem odru vsak zase, nekateri po dvojicah. Po prvič 

zaigrani predstavi sem bila zelo presenečena, kako so se otroci ob glasbi sprostili in 

nastopali. Tudi otroci so bili veseli in so potrdili, da je bolje z glasbo. Pek in pekarka sta 

plesala skupaj. Otroci med predstavo uporabljajo prstne igre, medtem ko čakajo, da bodo 

igrali, čeprav so vsi na odru. 

Po zaigrani predstavi smo se še pogovorili, ali bi koga povabili in mu pokazali, kaj smo se 

naučili. Otroci so se odločili, da bi pokazali ostalim skupinam in njihova ideja je bila, da 

bi vsaki skupini izdelali vabilo. Po prihodu v igralnico sem jim ponudila liste in flomastre 

in hitro so nastala vabila, na katera je Leon še dopisal po narekovanju besedilo. Potem je 

vzgojiteljica razdelila vabila ostalim skupinam in ravnateljici enote. 

Cilje, ki sem jih načrtovala, sem tudi dosegla. Otroci so prisluhnili žalostnemu Binetu in 

so bili videti bolj delavni kot po navadi. Kostume smo izdelali do kosila in zelo sem bila 

ponosna na otroke, kako so se trudili in ves čas kreirali svoje kostume. Pri izdelavi sem 

jim pomagala tudi sama, vendar na takšen način, da sem le izpolnjevala njihove želje. 

Naslednji dan smo zaigrali prvič plesno predstavo, ki smo jo tudi posneli, da jo bo lahko 

Bine nesel domov. Otroci so sprejeli glasbo in ob njej so se gibali veliko bolje kot prej, ko 

smo igrali brez glasbe. Otroci so se gibali kot živali, vendar po ritmu glasbe. Večina otrok 

je že upoštevala čustva in karakterje posameznih vlog in te tudi prikazala z gibanjem. 

Dosegli smo tudi zadnji cilj, kljub temu da nam je že primanjkovalo časa. Otroci so 

izdelali vabila po skupinah in jih dali vzgojiteljici, da jih nese v ostale skupine in 

ravnateljici te enote. 

 

3.4.7 Četrtek in petek, 30. 5. in 31. 5. 2013 

 

Za zadnja dva dni sem načrtovala v prvi vrsti izvedbo predstave pred drugimi skupinami. 

Načrtovala sem, da se bo Bine poslovil in otrokom za spomin podaril lutke iz kreše. Med 

drugim sem načrtovala tudi pogovor kot analizo, kaj smo vse naredili v treh tednih z 

otroki za našo plesno dramatizacijo pravljice Volk in sedem kozličkov. Za cilj sem si 
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zadala tudi skupinsko slikanje po 5 otrok na eno veliko podlago (karton). Vsak otrok 

nariše svoj najljubši motiv iz pravljice s tušem, nato ga z vodenimi barvicami pobarva. 

Končni izdelek vključimo v predstavo. Pred nastopom sem načrtovala poskusne nastope, 

kjer bi lahko otroci še zaznali napake in spremenili kakšen del, ki jim ni najbolj všeč.  

Ker je danes Bine z nami zadnjič, se je prišel pogovoriti z otroki, kako je z njihovo 

predstavo, kako so se med samim nastajanjem prestave počutili, ali jim je všeč glasba itd. 

Otroci so radovedno sodelovali v pogovoru. Povedali so, da jim je lepo in da radi igrajo 

ter da se že zelo veselijo nastopa pred drugimi skupinami. Na koncu pogovora so se hoteli 

stisniti k Binetu in ga pobožati. Bine se je hihital od zadovoljstva. 

Po zajtrku sem otrokom na tri mize raztegnila zelo velik karton in po skupinah po pet 

otrok so slikali motive iz pravljice. Otroci so risali s palčkami za ušesa in s črnim tušem. 

Potem pa so sliko še pobarvali z vodenimi barvicami. S slikami so zapolnili celoten 

karton, kar je bilo zelo lepo. Otroci so dobili tudi izkušnjo s skupinskim izdelkom in 

risanjem po dogovoru. Po dogovoru z otroki sliko postavimo za del ozadja na odru. 

Predstavo še dvakrat zaigramo in odpravljamo vsi skupaj drobne napake, ki jih zaznamo 

skupaj z otroki. 

Naslednji dan po malici pripravimo blazine in stole za gledalce. Otroci mi pomagajo. 

Potem oblečemo kostume in se postavimo na svoja mesta na odru. Po prihodu prvih dveh 

skupin gledalcev stopi deklica Maruša naprej in pove, kdo nastopa v zgodbi in kakšen je 

naslov predstave. Otroci so se popolnoma vživeli v vloge in uporabili vse pridobljene 

elemente. Z užitkom sem jih gledala. Pred predstavo sem imela več treme kot oni, ki je 

pravzaprav sploh niso imeli. Predstava je stekla do konca in gledalci so nas pohvalili. 

Otroci so se na kocu skupinsko priklonili. Po predstavi so bili navdušeni in so komaj 

čakali drugo skupino gledalcev. Tako da smo odigrali dve predstavi eno za drugo. 

Nekatere vzgojiteljice niso mogle verjeti, da so vse, kar so videle, ideje otrok in da so bili 

popolnoma samostojni pri izbiri z majhnim usmerjanjem in pomočjo. Po predstavi so 

otroci pomagali mlajšim skupinam po stopnicah, kar je bilo zelo lepo videti. Po kosilu 

smo se zbrali v veliki sobi in se poslovili od Bineta. Otroci so Binetu izročili posnetek, 

Bine pa jim je pokazal izdelane lutke, ki jim rastejo lasje. Otrokom še pove, da morajo 

pridno zalivati svoje lutke in kmalu bodo postali pravi frizerji. Lutke sem izdelala iz 

žagovine, semen vodne kreše in nogavic. Bine pohvali otroke in se stisne k njim, otroci se 

poslavljajo in božajo Bineta.  
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Otroci so ves čas sodelovali in so bili motivirani za delo. Opazila sem, da je skupina zelo 

delavna in odprta za nove načine dela. Otroci so popolnoma samostojno nizali ideje, ki 

sem jih poskusila uresničevati. Na koncu vsakega dneva sem odšla zadovoljna, saj sem 

opazila, da otroci uživajo in komaj čakajo, da bodo lahko nastopali. Med tem časom so 

otroci tudi samostojno igrali različne vloge v igralnici med prosto igro. Vsi otroci so 

sodelovali, tudi tisti, ki so prišli čisto na koncu, saj jih prej ni bilo v vrtec. Med seboj so 

sodelovali, se spodbujali, popravljali, včasih tudi nagajali. Ob glasbi je bila predstava 

popolna, saj so otroci poplesavali in se gibali ob glasbi. Najbolj všeč mi je bil del na 

koncu, ko so vsi začeli plesati po celotnem odru. Res sem uživala ob takšnem delu in sem 

bila zadovoljna z rezultatom, ki ga bom prihodnjič poskusila še izboljšati, saj bom 

porabila za to več časa. Tokrat sem bila omejena, otroci so imeli tudi druge obvezne 

dejavnosti v vrtcu, tako da sem maksimalno izkoristila ves čas, ki nam je ostal za moje 

delo. Vzgojiteljica je sodelovala, bila je navdušena nad takšnim pristopom in idejami 

otrok. Pustila mi je, da uresničim vse ideje. Res je bilo enkratno. 

Z otroki smo realizirali še zadnje zadane cilje. Z Binetom smo analizirali, kaj vse smo 

naredili za našo predstavo in kako so se otroci ob tem počutili. Nato smo naslikali motive 

iz pravljice na zelo velik karton, ki smo ga uporabili za del ozadja na odru. Delo je 

potekalo skupinsko in otroci so se lepo dogovarjali in izdelali skupni izdelek. Predstavo 

smo dan pred predstavo dvakrat vadili in na dan predstave še enkrat. Otroci so med vajo 

nekaj stvari tudi spremenili, malo na mojo pobudo, malo pa na vzgojiteljičino. Ni bilo 

sprememb pri igranju otrok, spremembe so se dogajale pri postavitvi rekvizitov in pri 

zavzemanju prostora vlog, saj so hoteli vsi otroci ves čas biti na odru. Zadnji dan mojega 

obiska smo zaigrali dve predstavi z manjšim vmesnim odmorom za vse skupine iz naše 

enote. Menim, da je nastop uspel, otroci so bili navdušeni in počutili so se kot pravi 

igralci. Na koncu dneva se je od otrok skupaj z menoj poslovil še Bine, ki jim je podaril še 

lutke iz kreše. Tako je vsak otrok za spomin odnesel domov svojo lutko, ki ji ob zalivanju 

rastejo lasje. 
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3.5 SKLEP 

 

Osnovni namen mojega diplomskega dela je bil na osnovi študije primera spremljati 

nastanek in razvoj plesne dramatizacije pravljice Volk in sedem kozličkov v skupini 

predšolskih otrok. Naše raziskovanje je potekalo v Vrtcu Velenje, enota Najdihojca, v 

skupini 22 otrok, starih od pet do šest let. 

V okviru diplomskega dela sem si že na začetku raziskovanja zastavila raziskovalne 

hipoteze, ki jih lahko sedaj v večini potrdim. Osnovna naloga je bila, da bodo vsi otroci 

uspešno osvojili plesno dramatizacijo. To lahko potrdim, saj so vsi otroci tekom srečanj 

uspešno osvojili plesno dramatizacijo, nekateri bolj, drugi malo manj uspešno. Tekom 

srečanj so se kazale velike razlike med njimi, a večkrat kot smo ponavljali celotno plesno 

dramatizacijo, bolj so jo osvajali. Gibi so bili vse bolj raznoliki, pestri, zanimivi, otroci pa 

so se vse bolj vživljali v vloge. 

Za opravljanje te naloge sem si postavila tudi nekaj hipotez. Prva hipoteza, ki sem si jo 

zastavila, je bila, da bodo otroci sodelovali v skupinah na vseh področjih pri plesni 

dramatizaciji. To hipotezo sem uspešno potrdila. Otroci so bili motivirani za skupinsko 

delo. V skupini so se dogovarjali, kako bo izgledal oder, kako bo potekala predstava, po 

skupinah so izdelovali posamezne rekvizite, kostume in postavljali so skupaj oder. V 

bistvu je celoten proces temeljil na skupinskem delu in otroci so pridno sodelovali brez 

kakršnih težav. Moram pa omeniti, da so bili otroci že pred mojim prihodom navajeni na 

skupinsko delo in pri tem so vsakega posameznika in njegove ideje upoštevali. 

Sodelovanje so prenesli na vsa področja, tudi tista, ki se niso povezovala s tvorbo plesne 

dramatizacije. 

Tudi drugo hipotezo lahko potrdim. Plesna dramatizacija je omogočila participacijo otrok. 

Otroke sem z motiviranjem vključevala v vsako delo, ki je bilo ključno, da plesna 

dramatizacija nastane. Lahko bi rekla, da so otroci bili scenografi, izdelovalci kostumov, 

režiserji, šepetalci, plesalci … prav vse so poskusili sami, jaz sem jim nudila samo veliko 

pomoči in motivacije pri delu. Otroke sem seveda preko raznih gibalnih iger, dejavnosti in 

ustvarjanja vodila do končne dramatizacije pravljice. Z veseljem so sodelovali in nizali 

svoje zamisli, pri tem je bilo moje delo le zapisovanje teh množičnih idej, ki so bile zares 

dobre. Otroci tako postanejo bolj samozavestni in točno vejo, kakšen trud so vložili v 

popolnoma njihov končni izdelek. 
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Otroci skozi ples najdejo nešteto možnosti za gibanje, tako da bom potrdila tudi tretjo 

hipotezo, da se otroci skozi ples učijo gibanja. Menim, da pri otrocih sproži ples glasba oz. 

ritem, pri tem pa otroci uporabljajo različna gibanja ob različni glasbi oz. ritmu. Prav tako 

lahko to potrdim tudi s tem, da otroci pri vsaki zaigrani predstavi svoje gibanje 

spreminjajo, se pravi, da vedno znova spoznajo nov gib in ga uporabijo. Predvsem sem 

opazila, da se otroci učijo novega gibanja, ko se poskušajo popolnoma vživeti v svojo 

vlogo, pri tem pa poskušajo upoštevati značilnosti živali in čustev pri vlogi, ki jo igrajo. 

To hipotezo bom potrdila tudi na račun tega, da prav vsak otrok tvori svojo inačico 

gibanja pri plesu. Opazila sem tudi, da ko damo otroku nalogo, kako se naj giba, lahko isto 

navodilo pri različnih otrocih povzroča različna gibanja. Ta naloga gibanja se nanaša na 

kartice »Kako?«, ki so čudovit pripomoček za gibalno ustvarjanje z otroki.  

Četrta hipoteza se glasi, da bodo otroci ustvarjali na vseh področjih in tako prišli do 

končne dramatizacije. Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj so otroci samo z lastnim 

ustvarjanjem prav na vseh področjih prišli do plesne dramatizacije. Tako so otroci risali, 

slikali, rezali, lepili, plesali, se gibali, izražali različna čustva in se seveda vživljali v vlogo 

pravih igralcev oz. plesalcev v plesni predstavi. Res moram poudariti, da so različni otroci, 

na različnih področjih imeli več motivacije in bolj učinkovito so ustvarjali. Seveda so pa 

tudi ti otroci na drugih področjih slabše sodelovali, kar menim, da je odvisno od karakterja 

otrok in tudi trenutne razpoloženosti, kar prinese vsak dan s seboj. Vendar so vsi otroci 

prav na vseh področjih ustvarjali in s svojimi izdelki bili zadovoljni. 

Najbolj me je presenetilo, da so otroci neprestano nizali svoje ideje, kako bi naj izgledala 

naša predstava. Svojo domišljijo so razvijali s pomočjo motivacije. Motivacija je bila lutka 

Bine, ki je otroke nevidno vodil skozi celoten postopek. S spraševanjem otrok o predstavi, 

gledališču, rekvizitih, kostumih in plesu so otroci dobili zanimive ideje in hitro nizali 

odgovore na njegova vprašanja. Nekaterih idej, ki so jih imeli otroci, tudi sama nisem 

imela. Domišljija se je razvijala in ideje so letele tudi, ko ni bilo govora o naši predstavi, 

zato sem si vse te ideje zapisala, da ne bi katerega od otrok pozabila upoštevati in 

uveljaviti njegove ideje pri naši predstavi. Tako sem tudi peto hipotezo potrdila, saj je 

celotna plesna predstava bila sestavljena samo iz otroških idej in otroške domišljije. 

 

 

 



69 
 

Otroci so pozorno spremljali gibanje nastopajočih živali na posnetkih, ki sem jih 

pripravila. Tudi šesto hipotezo potrjujem, saj so otroci povzeli gibanja živali, vendar jim je 

to nekoliko delalo težave v povezavi s plesom. Tako so nekateri otroci ostali le na golem 

živalskem gibanju in so tu in tam malo zaplesali. Kljub temu da sem otroke spodbujala, da 

lahko živali igrajo pristno in se gibajo kot oni tudi na dveh nogah, so se nekateri otroci še 

vedno gibali po vseh štirih. Vendar so otroci osvojili tudi živalsko gibanje in na gibanje 

nastopajočih živali postali pozorni. Osvojili so, kako se volk giba, ko napada plen, kako se 

giba, ko ga kaj boli. Prav tako so osvojili gibanje majhnih kozličkov, ko se igrajo, kaj 

počnejo, ko se igrajo, kako se prehranjujejo. 

Tudi sedmo hipotezo lahko potrdim, saj so gibalni motivi postali pristni in bolj podobni 

plesu ob zvočni spodbudi. Medtem ko so bili gibalni motivi vsebinsko dobro izpiljeni, 

nam je manjkala tista plesnost, toda ko sem dodala še glasbo, ki sem jo poskušala 

približati vsaki vlogi tako značajsko, razpoloženjsko kot vsebinsko, so otroci ob glasbi 

zaznali ritem in zaplesali. Opazila sem, da so ob glasbi tudi bolj sproščeni, tako sem 

zaključila, da je bilo preveč mojega suhega branja pravljice. Pravljico bi lahko skrajšala le 

na nekaj besed in tako bi otroci ves čas plesali ob glasbi, saj je bilo razvidno, da ob mojem 

branju čakajo, ob glasbi se pa popolnoma sprostijo in se gibalno ter plesno izrazijo. 

Potrjujem tudi zadnjo – osmo hipotezo, saj mi je uspelo vključiti tudi najbolj zadržane 

otroke, da zaplešejo in se gibajo po svoji volji in ne tako kot jaz rečem. Tako sem opazila, 

da so otroci začeli poplesavati tudi ob prosti igri v igralnici. Tudi ko so se igrali lutkovno 

gledališče, so mrmrali različne melodije in njihove lutke so poplesavale po odru. Če so 

bile žalostne, so se gibale počasi, vesele pa so skakale in vreščale. Menim tudi, da so 

otroci z gibnim in plesnim ustvarjanjem dosegli tudi stopničko višje pri samospoštovanju 

in pogumnem izražanju svojih zamisli in idej pri ustvarjanju. Dosegli in razvili so 

ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalno naravo ter le-to prenesli v vsakdanje življenje. 

Pri delu in tvorbi plesne dramatizacije sem poskušala zajeti vsa pravila in napotke iz zajete 

literature, ki sem jo obdelala v diplomskem delu. Najbolj sem se povezala z napotki 

Gordane Schmidt, ki je tudi moja mentorica. 
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Tako sem upoštevala, da morajo biti rekviziti enostavni in da je najbolje, če jih izdelajo 

otroci, saj jih bodo tako bolj pazili in bili bolj odgovorni zanje. Prav tako velja tudi za 

rekvizite, ki so se kar kopičili med ustvarjanjem, saj so otroci imeli toliko idej. Pri 

ustvarjanju sem otrokom nudila le pomoč. Z aktivnim sodelovanjem se je njihova 

motivacija za dejavnost še povečala in komaj so čakali, da lahko sceno, rekvizite in 

kostume vključimo v plesno dramatizacijo. To se je izkazalo kot zelo pozitivno pri samem 

procesu oblikovanja plesne dramatizacije. 

Sama zase menim, da nisem imela vlogo režiserja. Mogoče le pri tem, da sem si sama 

izbrala pravljico. Vendar vse ostalo, kako bo predstava potekala, kaj bodo otroci počeli, 

kako se bodo gibali in zakaj, sem dosegla s participacijo otrok. Njihove ideje sem 

vključevala in jih usmerjala v pravo smer, kar je otroke neizmerno veselilo, saj so vse 

naredili popolnoma sami. Tudi besede, ki so bile izrečene s strani otrok v predstavi, so 

otroci sami sestavili ali povzeli iz pravljice, prav nič niso bili naučeni na pamet. 

Moram pa poudariti pomanjkljivost, ki sem jo zasledila šele, ko sem si predstavo ogledala 

sama na posnetku. Ta pomanjkljivost je moje branje pravljice, ki je bilo predolgo. Tukaj 

nisem upoštevala pravila avtorice Schmidt, ki poudarja, da pri predstavi pustimo le 

majhen del besedila, toliko, da otroke med predstavo usmerjamo, kaj je na vrsti, čeprav 

otroci dobro poznajo pravljico. Moj govor bi moral usmerjati gledalce, kaj naj gledajo, kot 

kamera, vendar tega dela nisem opravila najbolje in moje branje tukaj ni bilo najbolj 

sprejemljivo. Besedila bi morala uporabiti čim manj. 

Na podlagi študije primera menim, da so otroci tekom samega procesa spoznali veliko 

novih stvari, si pridobili ogromno novih spretnosti in osvojili veliko novih znanj. Moje 

mnenje je, da bi se morale vzgojiteljice v vrtcih v okviru plesnih dejavnosti večkrat 

posluževati te vsebine. 
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