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POVZETEK 

V doktorski disertaciji obravnavam slovensko ljudsko plesno dediščino v vzgojno-

izobraževalnem procesu celotnega osnovnošolskega izobraževanja (od prvega do devetega 

razreda). V teoretičnem delu predstavljam slovensko ljudsko plesno dediščino, njeno funkcijo 

in oblike ter njene ostale etnokoreološke značilnosti. Teoretične podlage nadgrajujem z 

umeščanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces in razvijam 

didaktiko poučevanja slovenske ljudske plesne dediščine. 

 

Z vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces gradimo 

odnos do slovenske ljudske plesne dediščine in uvajamo otroke v plesno izročilo ter hkrati 

razvijamo etnično in drugo na prostor vezano identiteto, ki jo v povezavi s folkloriziranjem 

izročila obravnavajo številni slovenski in tuji avtorji. Poustvarjanje slovenske ljudske plesne 

dediščine omogoča, da učenci razvijajo lastno zavest o pripadnosti etniji kot ljudi z etnično 

identiteto kot tiste, ki imajo svoje posebnosti in ki se ločijo od drugih. Razvijanje zavesti o 

državni pripadnosti in narodni identiteti ter védenja o zgodovini Slovencev in njihovi kulturi 

ter razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije bi lahko dojemali kot pomembne 

segmente, ki naj bi jih učitelji v vzgojno-izobraževalnem procesu razvijali.  

 

Da bi zagotovili kakovostno poučevanje, se je treba nanj dobro pripraviti, saj je vzgojno-

izobraževalna dejavnost načrtovana in stremi k uresničitvi različnih ciljev. Pri tem je 

pomembna specialna didaktika, ki jo razumemo kot samostojno, izrazito interdisciplinarno 

znanost. Proučuje in pojasnjuje cilje, vsebine, učne metode, učne oblike, učila, učne 

pripomočke na primeru vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-

izobraževalni proces. Izpostavljene so metode, ki temeljijo na plesih, podedovanih iz izročila.  

 

Skladno z obravnavano problematiko in cilji raziskave sem ugotavljala, kakšni sta teoretično in 

didaktično znanje učiteljev o slovenski ljudski plesni dediščini, kako jo vključujejo v vzgojno-

izobraževalni proces, kakšen pomen dajejo učitelji slovenski ljudski plesni dediščini kot 

sooblikovalcu identitete in kako učitelji uporabljajo zapise o slovenski ljudski plesni dediščini. 

Poleg tega me je zanimalo, kakšen je učinek in kakšne so izkušnje učiteljev pri implementaciji 

modela izobraževanja učiteljev za vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-

izobraževalni proces. Ugotovila sem, da ima le slaba petina učiteljev dobro teoretično znanje 

o slovenskem plesnem izročilu in da so si učitelji morali večino svojega znanja o slovenskem 

plesnem izročilu pridobiti izven rednega izobraževanja, kjer pa je bil večji poudarek na 

praktičnih kot na teoretičnih vsebinah. Zapise plesov, kinetograme, s katerimi je mogoče 

opisati plese, izvirajoče iz izročila, sta prepoznala le dva odstotka anketiranih učiteljev. Večina 

učiteljev se običajno nauči plesov, ki izvirajo iz izročila, preko videoposnetka, na izobraževanju 

ali si preberejo besedni opis v knjigi. Čeprav prepoznajo težje elemente plesov, teh ustrezno 

ne prilagajajo otrokom različnih starosti in plesnih sposobnosti. Več kot polovica učiteljev si 

pred učenjem zavrti le glasbo ali pa si zapojejo melodijo in zraven zaplešejo. Učitelji na splošno, 



 

 

ko učence naučijo plesov, občutijo osebno zadovoljstvo oziroma čutijo, da razvijajo pozitiven 

odnos do lokalne dediščine. Velika večina se jih strinja, da se tako razvija etnična oziroma 

nacionalna identiteta. Učitelji tudi v drugih vidikih vidijo pozitivno vlogo spoznavanja 

slovenskega plesnega izročila. Še posebej se strinjajo, da z učenjem plesov spodbujajo 

pozitiven odnos do slovenske kulture in tradicije.  

 

Na podlagi ugotovljenega stanja sem izdelala model izobraževanja učiteljev za poučevanje in 

vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces. Model zajema 

vaje za razvijanje ritmičnega posluha in glasbenega spomina ter osnovne plesne korake (hoja, 

tek, skoki, poskoki, bočni koraki, trokoraki). Vključene so vaje za obvladovanje prostora, plesne 

formacije in plesne drže ter vaje za opazovanje, razvijanje spomina in spodbujanje 

ustvarjalnosti.  

 

V nadaljevanju empiričnega dela sem z izpeljavo treh fokusnih skupin raziskovala učinek in 

izkušnje učiteljev pri seznanjanju z modelom vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine 

v vzgojno-izobraževalni proces. Rezultati kažejo, da bodo učitelji, ki so se izobraževali po 

navedenem modelu, usposobljeni za poučevanje in vključevanje slovenske ljudske plesne 

dediščine v pouk. Ključne pomanjkljivosti, ki so jih pri modelu izpostavili, so glasbena 

spremljava in multimedijski posnetki, ki bi morali biti vključeni v model plesnega 

opismenjevanja. Izpostavljajo tudi težavo razumevanja vseh plesnih figur, saj to od učitelja 

zahteva nekaj predznanja in/ali dodatnega usposabljanja. V prihodnosti bi bilo treba model 

nadgraditi z opredelitvijo vaj za posamezne razrede. 

 

Pričujoči raziskavi sta na podlagi izbire ustreznih metod raziskovanja pokazali, da je bil izdelan 

model na podlagi ugotovljene analize stanja koristen, prav tako koristne so bile obravnava, 

raziskava in analiza njegove implementacije v prakso. 
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plesno izročilo, ljudska plesna dediščina, plesna didaktika, izobraževanje učiteljev, osnovna 
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ABSTRACT 

In my PhD thesis the Slovene folk dance heritage in the educational process of all nine classes 

of primary school is discussed. In the theoretical part of the thesis the Slovene folk dance 

heritage, its function and forms and other ethnochoreological features are presented. 

Theoretical standings are upgraded by placing the Slovene folk dance heritage in the 

educational process and developing the didactics of teaching the Slovene folk dance heritage. 

By integrating the Slovene folk dance heritage in the educational process the relation towards 

the Slovene folk dance heritage is being built. The children are being taught the dance 

tradition while developing their ethnic and other place-related identity dealt with by 

numerous Slovene and foreign authors who discuss the heritage's folklorizing.  Reproducing 

the Slovene folk dance heritage enables the students to develop their own perception of 

belonging to the nation, as being people with ethnic identity, as being the ones with their 

peculiarities, as being different from others. Developing the perception of state and national 

identity and knowledge about history of the Slovenes and their culture as well as developing 

and preserving one's cultural tradition could be perceived as the important segments to be 

developed in the educational process by the teachers. 

 

Quality teaching needs good preparation since education is a planned activity and strives to 

fulfill different objectives. An important element is special didactics which comes to its 

findings through inductive and deductive methods and can be understood as an individual, 

distinctively interdisciplinary science. It researches and explains the tasks, the teaching 

contents, teaching methods, teaching forms, teaching aids, teaching accessories on the 

example of integrating the Slovene folk dance heritage in the educational process, with the 

emphasis on educational methods based on traditional dances. 

 

According to the subject in question and the research objectives I was establishing the 

theoretical and didactic knowledge of the teachers about the Slovene folk dance heritage, 

how it is incorporated in the educational process, what empahasis the teachers place on the 

Slovene folk dance heritage as a co-former of the identity and how the teachers use the 

records of the Slovene folk dance heritage. Besides I was interested in the effect and the 

experience of the teachers with the implementation of the educational model for 

incorporating the Slovene folk dance heritage in the educational process. I established that 

only one fifth of the teachers has a good theoretical knowledge about the Slovene folk dance 

heritage and that the teachers had to gain most of their knowledge about the subject outside 

their regular training where greater emphasis was placed on practical contents than 

theoretical ones. Records of dances, which describe the traditional dances were identified by 

only two percent of the teachers interviewed. Most of the teachers usually learn the 

traditional dances by watching video recordings, training or reading descriptions in books. 

Despite recognizing more difficult elements of the dances they do not adjust them to the 



 

 

needs of children of different ages and dance abilities. More than half of the teachers only 

play music before they start teaching or sing the tune and dance. When the students are 

taught the dances the teachers in general are personaly pleased and feel they are developing 

a positive relationship with the local heritage. A great majority of them agrees that is the way 

the ethnic and national identity is being developed. They also see a positive role in recognizing 

the Slovene folk dance tradition in other aspects. They certainly agree that a positive 

relationship to Slovene culture and tradition is being encouraged by learning traditional 

dances. 

 

Based on the established state I developed a teacher training model which would integrate 

the contents of the Slovene folk dance heritage in the educational process. The model includes 

exercises for developing the rhythmic pitch and music memory, basic steps (walking, running, 

jumping, sideward steps, triple steps). Exercises for command of space, dance formations and 

dance posture are included together with exercises for observation, memory development 

and encouragement of creativity.  

 

In continuation of the empirical part the effect and experience of the teachers with becoming 

familiar with the model of incorporating the Slovene folk dance heritage in the educational 

process was being researced through three focus groups. The results show that the teachers 

who became familiar with the new model will clearly know how to tackle the teaching of 

individual dances. According to their opinion a good understanding of the structure of the 

dance enables gradual integration of the Slovene folk dance heritage elements in school. They 

pointed out some key imperfections of the model such as music accompaniment and 

multimedia recordings that should have been part of the model. They also stress the difficulty 

of understanding all the figures because this requires some prior understanding and/ or extra 

training from the part of the teacher. In the future a dilemma of selecting individual elements/ 

exercises of the model for specific grades should be resolved. 

 

The existent researches, based on the appropriate research methods, showed that the 

produced model was useful as was the discussion, the research and the analysis of its 

implementation into practice. 

 

KEYWORDS 

dance tradition, folk dance heritage, dance didactics, teacher training, primary school 
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UVOD 

V okviru podiplomskega študija sem se odločila za znanstveno obravnavo vključevanja 

slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces, vodilo me je namreč 

spoznanje, da v okviru didaktike temeljitejših raziskav tega področja ni zaslediti. Mnogo ljudi 

se s poustvarjanjem izročila srečuje predvsem ljubiteljsko, ljubiteljska so prizadevanja, da bi 

našli modele prenašanja plesnega izročila na otroke, področje pa potrebuje tudi strokovno in 

znanstveno obravnavo. Razvijanje plesnih sposobnosti je pomembno tako za plesalce 

sodobnega plesa, baleta in drugih plesnih zvrsti kot tudi za otroke, ki poustvarjajo plesno 

izročilo in ga prenašajo v sodobnost. Na področju poustvarjanja slovenske ljudske plesne 

dediščine ne gre le za razvijanje sposobnosti plesanja in izražanja z gibom, pomembna je tudi 

druga plat, povezana z razvijanjem odnosa do dediščine. Otroci lahko plesno izročilo dojemajo 

zelo različno, ga različno interpretirajo, končni cilj pa bi moral biti, da izročilo sebi primerno 

sprejmemo in ga vzamejo za svojega. »Tako kot v preteklosti otroci tudi danes ustvarjajo brez 

posebnih zunanjih spodbud. Nastajajo nove oblike, ki se pogosto navezujejo na stare« (Fuchs, 

2004, str. 11). Otroci naj bi se seznanili s slovensko ljudsko plesno dediščino tudi v okviru 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Znanje mnogih, ki se ukvarjajo s posredovanjem slovenske ljudske plesne dediščine otrokom, 

je pomanjkljivo (Stres, 2010; Rozman, 2009; Oblak, 2013), manjka predvsem didaktičnih znanj, 

ki omogočajo kakovostno prenašanje slovenske ljudske plesne dediščine na otroke. 

Problematika vključuje tudi rabo ustrezne strokovne terminologije, zato so v disertacijo 

vključeni predlogi na tem področju. V pedagoški praksi želim nestrokovno rabo nekaterih s 

slovensko ljudsko plesno dediščino in didaktiko povezanih izrazov zamenjati s ponujenimi 

predlogi v disertaciji. Ustreznejše rešitve bodo učitelji lahko prenesli v osnovnošolski vzgojno-

izobraževalni proces.  

 

Da bi razvili ustrezne modele vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-

izobraževalni proces, je treba upoštevati spoznanja več disciplin in področij človekovega 

znanstvenega in umetniškega delovanja. Umetniki lahko nekako vzpostavljajo načine 

komunikacije, s katerimi znanstvenikom pokažejo nove pristope in gledišča, iz katerih ti lahko 

izhajajo, ko se lotevajo svojega znanstvenega raziskovanja, in obratno. To sodelovanje 

večinoma ni institucionalizirano, zato je vzpostavitev dialoga med umetnostjo in znanostjo 

velika korist tovrstne transdisciplinarnosti. Želimo si, da bi povezovali različne znanstvene 

discipline in razvijali skupno teoretsko razmišljanje, hkrati si želimo prenašanja teorije v 

vsakdanje pedagoško delo.  

 

V pričujoči disertaciji se prepletajo pedagogika, etnologija in umetnost ter ostala področja, ki 

so v doumevanje procesov prenašanja slovenske ljudske plesne dediščine na otroke vključena 

obrobno.  

 



 

Osnovnošolski kurikul omogoča in na nekaterih mestih povsem jasno narekuje vključevanje 

slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces, in to pri različnih predmetih 

– tako športu, glasbeni umetnosti, slovenščini, družbi itd. Zaradi navedenega 

monodisciplinarnost proučevanja vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-

izobraževalni proces ni koristna, pravzaprav bi raziskovanje, ki bi upoštevalo spoznanja le ene 

znanstvene discipline, področju bolj škodilo kot koristilo.   

 
Da bi teoretska spoznanja in razmišljanja preverila v praksi, sem se odločila za kvantitativno in 

kvalitativno raziskavo, kar je omogočilo poglobljeno obravnavo vseh mojih raziskovalnih 

vprašanj. Ugotavljanju stanja na področju vključevanja prvin slovenske ljudske plesne 

dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli je bil namenjen obširni anketni 

vprašalnik. Na podlagi prepoznavanja stanja na terenu sem oblikovala model za vključevanje 

slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces, izdelan s pomočjo 

didaktičnega znanja in lastne pedagoške prakse, in ga s kvalitativno metodo raziskovanja 

preverila med učitelji, ki prvine slovenske ljudske plesne dediščine vključujejo v osnovnošolski 

vzgojno-izobraževalni proces. Pokazale so se interakcije med učitelji, ki so sodelovali pri 

procesu raziskovanja, ne nazadnje pa so se z analizo in interpretacijo podatkov nakazale 

rešitve, ki omogočajo nadaljnji kakovosten razvoj modela prenašanja slovenske ljudske plesne 

dediščine na osnovnošolske otroke. Raziskava je bila pomembna za presojanje in odkrivanje 

okoliščin nekaterih procesov, spoznavanje interpretiranja pojavov in stališč, pri čemer je 

ponudila odgovore na vprašanja kaj, kako in zakaj. Kvalitativno raziskovanje je omogočilo 

vnašati v raziskavo spoznanja, ki odražajo stvarnost v pedagoški praksi, in ne nazadnje je 

omogočalo novo interpretiranje spoznanj ter s tem nadaljnji razvoj. 
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TEORETIČNI DEL 

1 PLES 

Izraz ples pokriva široko področje človekovega delovanja z osnovno željo po gibanju, ki 

praviloma nima pridobitnega cilja. Človek ima željo po ritmičnem plesu, po življenju, uživanju 

življenja. Je »povezano ritmično gibanje telesa, oblikovano v času in prostoru« (Leksikon Sova, 

2006, str. 852) in je odgovor telesa in duše na glasbo, ritem, na veselje, srečo, prešernost 

življenja in človeškega čustvovanja, »ki slikovito odraža duševno in duhovno doživljanje« 

(Veliki splošni leksikon, 1998, str. 3247). Da je ples človeška praumetnost, je že leta 1936 pisala 

K. Vrhovec. Ko človek še ni poznal »jezikovnih fines, da bi izražal svoje misli in čustva, ko morda 

še 'govoriti' ni znal, ko ni poznal sredstev, da bi pel, igral, risal, gradil, mu je bilo dano lastno 

telo – najneposrednejši in najobčutljivejši instrument, s katerim je mogel drugemu človeku 

izražati to, kar je čutil. Zajel je ritem rastoče in počivajoče zemlje, let ptic in oblakov, gibanje 

morja in brzih tekočih vod. Vse to se je odražalo in oblikovalo v človeškem telesu, njegovi hoji, 

kretnji rok in života; še več: na smrtni drhtljaj živali, ki jo je zadavil in jo žrtvoval svojemu bogu, 

šepet listja, ki je brstelo spomladi in umiralo jeseni, rosa na travi, ki je še kositi ni umel« 

(Vrhovec, 1936, str. 381). Ples je bil pravzaprav od nekdaj navdih in izraz človekove 

ustvarjalnosti, tako čisto preproste in neposredne kot tudi vrhunske umetnosti. Z njim se 

srečamo že v jamskih slikarijah kamene dobe, pa na grškem vaznem slikarstvu v antični 

umetnosti in je tako s sliko in kasneje z besedo v originalnem 'zapisu' – po iznajdbi filma pa 

tudi na filmskem platnu – ohranjen vse do današnjih dni.  

 

Osupljivo je dejstvo, da ne najdemo ljudstva, ki ne bi poznalo plesa (Brun in Remic, 2004). Ples 

je v svoji zgodovini razvil neizmerno bogastvo oblik, estetskih vzorcev in zakonitosti, tehničnih 

in teoretskih pojmov in zasnov, pedagoških in koreografskih prijemov. Združeval je gibanje in 

zvok in je po mnenju Henrika Neubauerja najbrž starejši kot človeštvo, saj ga je človek povzel 

po naravi in živalih, npr. čebele pripovedujejo prek plesa, kje so nabrale nektar, zaljubljen 

golob pleše okrog svoje golobice, ponosni žerjavi plešejo, da bi si pridobili naklonjenost 

izbrank, mlado žrebe izvaja prave groteskne plese, ko prešerno divja po livadi. »Plesati znajo 

torej tudi živali, a le človek je znal izoblikovati ritem do zavestne umetniške oblike« (Neubauer, 

2006, str. 11). Ne morem se strinjati z mislijo, da je bil ples pračloveka brez namena in vprašanj 

ter zgolj izraz čistega življenjskega človeškega občutja (Vrhovec, 1936), saj je znanih precej 

obredov, ki plesu dajejo poseben pomen. Ljudje »tako imenovanih primitivnih kultur so izražali 

svoje hrepenenje, žalost, veselje, bolečino in prošnje s petjem, glasbo in plesom. To so tipične 

'plesne' kulture, v nasprotju od 'besednih', pri katerih so ljudje vsa ta čustva izražali z 

besedami« (Podgorelec, 1965, str. 7). 

 

»Ples je govorica telesa, gibanje v zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tišini. Že stoletja je del 

človeške kulture, saj ga pozna več kot 3000 doslej znanih kultur po svetu. Skozi gibanje, pesem 
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in glasbo je človek izražal svoje hrepenenje, žalost, veselje, bojevitost, bolečino, erotičnost« 

(Zagorc, 1992, str. 7). V vseh obdobjih so se ljudje sestajali, da bi skupaj zaplesali, ker jih je 

privlačila prisotnost telesnega, igra viška moči in energije, ki se izraža v ritmično skladnem 

gibanju, in ker je nebesedna komunikacija – razumljiva po vsem svetu. »Ples je dokaz 

podobnosti človeške narave po celem planetu in je kljub svoji izvorni omejenosti arhetip 

človekove kulture« (Brun in Remic, 2004, str. 9–10). Glede na to, da vsa narava utripa v 

določenem ritmu (sonce in luna vzhajata in zahajata v časovno določenih presledkih, letni časi 

se vrstijo, narava oživlja in zamira), živali, rastline in ljudje doživljajo ritem v osnovnih 

življenjskih procesih, a le človek je tisti, ki je ples razvil v umetniško zvrst. Ritem nas spremlja 

od rojstva do smrti, saj je izvor ritma v samem človeškem telesu – spanje in budnost, ritem 

srca in dihanja, ritmična hoja, mišično delo pri pregibanju sklepov itd. Na to delovanje lahko 

vplivamo in ritem namenoma negujemo, zato štejemo ritem za eno od prvin uravnanosti 

našega sveta (Neubauer, 2006). 

 

Pri plesu gre za izrazno umetnostno obliko, saj imajo plesni gibi večinoma tudi simboličen 

pomen. Ples je nekakšna govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe in navsezadnje 

predstavlja stil človeškega življenja. »Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika« 

(Janžič, 2007, str. 11). Z gibanjem se vse, kar je živo, zave svojega obstoja, svojega življenja. O 

plesu na več mestih piše M. Vogelnik, ki se je v praksi ukvarjala predvsem z razvijanjem 

sodobnega umetniškega plesa: »Poznamo najrazličnejše načine plesanja od umirjenega 

ritmiziranega korakanja v krogu tja do divjih borbenih plesov s skoki in vihtenjem mečev, pa 

tudi do romantičnega drsenja belih balerin okrog bleščečega princa v pravljični baletni 

predstavi« (2009, str. 12).  

 

Raziskovalci obravnavajo ples kot neverbalno obliko izražanja, kot simbol v procesu 

sporazumevanja znotraj trdno določenega socialnega in kulturnega okolja. Antropologi 

razumejo gib in ples kot proces neverbalne komunikacije. Z razvojem teorij komunikacije so 

odprli nova področja raziskovanja, z novimi pogledi so izpopolnili razumevanje plesa kot 

splošnočloveškega kulturnega pojava, z upoštevanjem kulturnih posebnosti vsake družbe 

(Zebec, 1995). 

 

Pri plesu gre za gibanje. Vsa živa bitja, od najmanjših do največjih, se gibljejo za svoj obstanek. 

Za nas predstavlja gibanje živali nekaj izjemnega, še zlasti kadar je lahkotno in graciozno. 

Vendar ga pogosto ne dojemamo kot plesanje. Nenavadno vedenje živali z gibnimi oblikami v 

vidnih sklopih bolj opažamo v času njihovega parjenja, ga razumemo kot biološko nujo, čeprav 

bi se mnogi strinjali, da gre tudi pri tem za ples. Antropologi so ugotavljali, da ples tudi pri 

človeku predstavlja nujo in se mu ni mogoče odreči (Brun in Remic, 2004).  

 

Ples se izraža v gibanju s pomočjo telesa in je praviloma izraz človekove ustvarjalnosti. V 

dolgem obdobju svojega obstoja je razvil neizmerno bogastvo oblik, estetskih vzorcev in 

zakonitosti, ob tem so se razvijali tehničnih in teoretski pojmi in zasnove, razvil je specifično in 
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močno razvejano terminologijo ter pedagoška in koreografska načela. »Ples je bil vedno 

odvisen od družbe in skupnosti, kjer se je razvijal, oblikoval in gojil« (Vogelnik, 2009, str. 13). 

 

K. Vrhovec je ples opredelila kot primarno – elementarno umetnost. »Še pred arhitekturo in 

muziko se je porodil v človeškem rodu kot najčistejši izraz duševnega doživljanja, prikazan v 

ritmičnem ali melodičnem gibanju telesa« (1936, str. 381). »Pri plesu gre za proces dihanja, 

krvnega obtoka, izmenjavanja hranilnih snovi, ki se pri gibanju pospešujejo, še posebno če je 

to enakomerno menjajoče se ali ritmično, kar ples vsekakor je« (Zagorc, 1992, v Geršak, 2007, 

str. 131).  

 

Ples je pravzaprav dostopen vsem in vsakomur, saj s plesom človek doživlja samega sebe. »Ples 

je namreč umetnost, ki je v njej umetnik neločljivo združen z umetnino v eno – ples je človek!« 

(Vogelnik, 1993, str. 75) V zgodovinskem razvoju je postal izrazna umetnostna oblika, zato 

imajo plesni gibi simboličen in konkreten pomen. Gre za obliko človekovega izražanja z gibi, za 

povezano in osmišljeno ritmično gibanje v opredeljenem prostoru. Ples se začne navadno iz 

nezaznavnega vzgiba, ki pride iz človekove notranjosti in preraste v »eksplozijo energije« ali 

zgolj v neumorno veselje v svojem gibanju (Kanduč Zupančič, 2013). Poleg tega je ples 

»povezano, na ozaveščen način izvajano gibanje telesa po vnaprej določenem prostoru in v 

skladu z vnaprej določenim časovnim ritmom« (Vogelnik, 2009, str. 12). Na kratko ga lahko 

označimo kot premikanje na osnovi naravnega gibanja, a je to odvisno od ritma glasbe 

(Podgorelec, 1965). Med vsemi pojavi v ljudskem izročilu je prav ples najtežje opisati, saj je 

težko v celoti dojeti njegovo obliko. Gibi se spreminjajo od trenutka do trenutka in kljub 

ponavljanju niso nikoli enaki in minejo v trenutku, ko se ples konča (Ramovš, 1998a). Poleg 

tega o plesu ljudje dolgo niso premišljali, ker so raje kar plesali. In plesati niso nikoli nehali, ker 

tega preprosto ne bi mogli. Ples je namreč v ljudeh nekaj prvinskega in ga ne moreš preprosto 

zbrisati (Vogelnik, 2009).  

 

V družbi prevladuje mnenje, da je ples bolj kot za moški primeren za ženski spol, a tako 

dojemanje plesa se je oblikovalo v zadnjem obdobju njegovega razvoja. Ples je namreč 

dejavnost, s katero se ukvarja vse človeštvo, in zato se z njim logično ukvarjajo tudi moški. 

Včasih se res kažejo zanimive in oprijemljive razlike v gibalnem izrazu moškega in gibalnem 

izrazu ženske. Ženski gibi so vsaj v sodobnosti pogosto bolj prefinjeni in čustveno polni, moški 

pa imajo večjo nabitost in izpovedno moč (Rozman, 2009).  

 

Za plesanje uporabljamo celo vrsto izrazov iz istega korena (plesati, ples, plesalec, plesalka, 

plesišče ipd.), z njimi izražamo nekaj splošnega, le neko določeno vrsto gibanja človeškega 

telesa. Ta označba je v preteklosti pomenila tudi kako drugo obliko gibnosti. »Dandanes 

moremo z označbo ples imenovati najraznovrstnejše oblike plesanja, za katere je tipična tako 

horizontalna kakor tudi vertikalna smer, to je na vse strani, čeprav nekateri omejujejo izraz 

'plesati' tudi le na ritmične kretnje, izvršene z nogami« (Hrovatin, 1959, str. 164–165).  
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2 SLOVENSKA LJUDSKA PLESNA DEDIŠČINA 

2.1 OPREDELITEV POJMA 

S terminoma slovensko plesno izročilo in slovenska ljudska plesna dediščina, ki ju 

opredeljujem kot pomensko enaka, označujem plese, ki jih je kot ljudske opredelil in jih v več 

knjigah podrobno obravnaval Ramovš (1980, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998b, 1999b, 2000); 

ob njem so o njih pisali in jih raziskovali tudi drugi avtorji (Kunej, 2006, 2009, 2012; Marolt in 

Šuštar, 1958; Otrin, 1958; Ravnikar, 1969, 2004; Šuštar, 1958). Nekateri plesi so bili 

podedovani iz davnine in sodijo v starejše izročilo, drugi pa v mlajše izročilo, prav vsi pa so se 

prilagajali gibnosti posameznikov in kulturnemu okolju, v katerem so bili živi. Ti plesi so bili na 

Slovenskem še nekaj let po prvi svetovni vojni značilni za najširšo plast prebivalstva, ki je bilo 

takrat še vedno predvsem kmečko. V tridesetih letih 20. stoletja so s prihodom tedaj novih in 

modnih plesov ter s širitvijo delavskega razreda začeli toniti v pozabo. Le v posameznih 

gospodarsko slabše razvitih območjih so se ohranili še po drugi svetovni vojni, medtem ko sta 

valček in polka ter ob njiju še nekaj drugih plesov živa še danes.  

 

Slovenska ljudska plesna dediščina oz. plesno izročilo (po Ramovšu, 1980) je torej značilno za 

slovensko etnično ozemlje vse do let pred drugo svetovno vojno. Če imamo Slovenci 

podrobneje obravnavano le plesno izročilo kmečkega okolja, »je krivo deloma dejstvo, da je 

bila do nedavne preteklosti večina slovenskega prebivalstva kmečkega stanu, deloma pa 

enostranska usmerjenost raziskovalcev plesnega izročila« (Ramovš, 1980, str. 13). V tem je 

tudi razlog, zakaj nekaterih plesov, ki so bili že v času med obema svetovnima vojnama splošno 

razširjeni med ljudmi, ne uvrščamo v slovensko plesno izročilo. Termin se je namreč ustalil za 

označevanje večine plesnih oblik, ki so bile na Slovenskem razširjene v 19. in začetku 20. 

stoletja (štajeriš, šotiš, zibnšrit, kovtri, žakli ….), ne uporablja pa se za označevanje nekaterih 

plesov, ki so se med ljudmi širili v času med obema vojnama in pozneje. Obstajajo sicer izjeme 

(na primer rašpla, ki se je na Slovenskem uveljavljala v času med obema vojnama in pozneje), 

večine plesov, ki so na Slovensko prišli po prvi svetovni vojni, pa glede na uveljavljeno prakso 

ne uvrščamo v slovensko plesno izročilo (na primer tango, fokstrot, sving, račke …), čeprav so 

bili med ljudmi priljubljeni in so podobno kot zgoraj omenjeni plesi starejšega izvora pridobili 

vrsto različic in so bili splošno sprejeti med širšimi množicami. 

 

Časovno slovenskega plesnega izročila pravzaprav ne moremo natančno opredeliti, saj so plesi 

k nam prihajali po različnih poteh in v različnih obdobjih, se tu razvijali in ves čas spreminjali 

svojo obliko. Tako je bilo v preteklosti, ko je plesno izročilo brez zunanjih posegov živelo 

predvsem med kmečkim prebivalstvom, in pozneje, ko so plese prevzeli ljudje v folklornih 

skupinah oz. je bilo plesno izročilo preneseno v sodobnost in folklorizirano na drug način. 

Slovenska ljudska plesna dediščina pozna plese, ki jih plešejo ženske in moški skupaj. Obstajajo 

sicer tudi solistični moški (npr. ples koranta, kopjaša) ali solistično ženski plesi (večinoma 
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povezani z obredjem, npr. ples s pogačo). Ples je bil pomemben v vseh ključnih mejnikih 

človekovega življenja kakor tudi v prazničnih dneh ali ob zaključku večjih opravil.  

 

Prve tehtnejše razprave o slovenski ljudski plesni dediščini dobimo v knjigah Marolta o 

obredjih v Zilji in Beli krajini (Marolt, 1936). V njih je avtor opisal plesno izročilo, dodal 

melodije, zapise pesmi in fotografije. Pozneje dobimo tudi nekaj filmskih posnetkov. Zgovoren 

je barvni film slikarja Božidarja Jakca, ki je snemal program na Velikem festivalu slovenskih 

narodnih običajev v Mariboru leta 1939 (Hrovatin, 1950–1951). Pozneje so se slovenski ljudski 

plesni dediščini strokovno posvečali sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta v Ljubljani, 

nekaj raziskav na terenu je vodil Etnografski muzej v Ljubljani.  

 

Slovensko ljudsko plesno dediščino je v petdesetih letih 20. stoletja obravnaval Hrovatin in 

ugotavljal, da se plesno izročilo izraziteje razvija šele, ko se diferencirajo prvotne gibne prvine 

v razne oblike gibnosti (obhod, skakanje, igra, ples, telovadba, dramatska igra itd.). Na razvoj 

pa vplivajo tudi s plesom povezane zvočne prvine, predvsem glasba (zvočila, kasneje glasbila) 

(Hrovatin, 1950–1951). »Skupine plesalcev se med gibanjem razvrščajo improvizirano v pestri 

menjavi. Gibi posameznih plesalcev se izmenjujejo od umirjene hoje do živahnega 

poskakovanja, vendar pa jih druži urejeno nihanje telesa v določeno skupnost. Nagonska 

izraznost stopnjuje intenzivnost izvedbe, ki ne stremi k ustaljenosti. Take značilnosti teh oblik 

gibnosti segajo daleč v davnino, vendar pa še živijo v novejšem času bodisi kot globoko 

zakoreninjena tradicija … bodisi kot ostanek obreda, ki živi le še kot 'navada' … Višjo stopnjo v 

razvoju gibnosti moremo opazovati tedaj, ko si plesalci podajo roke in v strnjeni bočni vrsti 

tvorijo razne značilne oblike – plesne skupine. Tako se plesalci razgibajo in zapletajo v kačastih 

zavojih, v verigi, v krogu, v polžu itd.« (Hrovatin, 1950–1951, str. 282). 

 

Slovenska ljudska plesna dediščina je danes raziskana in zbrana v antologiji Plesat me pelji: 

plesno izročilo na Slovenskem (1980) in zbirki knjig Polka je ukazana: plesno izročilo na 

Slovenskem (1992, 1995, 1996, 1997, 1998b, 1999b, 2000) avtorja Ramovša. V zbirki knjig 

Polka je ukazana avtor ločeno obravnava plesno izročilo v posameznih pokrajinah. V prvi knjigi 

obsežnejši razpravi o plesnem izročilu na Slovenskem sledijo opisi plesov, zapisanih na 

Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem (Ramovš, 1992), v drugi je objavljeno plesno izročilo 

Bele krajine in Kostela (Ramovš, 1995), sledi objava gradiva iz Prekmurja in Porabja (Ramovš, 

1996), vzhodne Štajerske (Ramovš, 1997), v dveh delih je bilo objavljeno gradivo iz Primorske, 

in sicer pod podnaslovoma Od Slovenske Istre do Trente – 1. del (Ramovš, 1998b) in Od 

Slovenske Istre do Trente – 2. del (Ramovš, 1999b), zadnja je izšla knjiga s plesi, zapisanimi na 

Koroškem in zahodnem Štajerskem (Ramovš, 2000). Knjige, ki na skoraj 3000 straneh prinašajo 

opise prek 700 različic plesov in ustrezajo strokovnim in znanstvenim zahtevam, so bile 

namenjene tudi ali predvsem ljubiteljem, ki želijo plesno izročilo poustvarjati. 

 

Na Glasbenonarodopisnem inštitutu se danes s plesnim izročilom ukvarja R. Kunej, ki 

poudarja, da so najmanjše enote plesa plesni elementi. »Njihov namen je, da se povezujejo 
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med sabo in tvorijo večje organske enote (motive, figure, ples). Osnovna plesna enota je 

motiv, ki je bistvena gradbena enota plesa, pomenska za samo strukturo plesa kot tudi za 

plesalce. Določa ga sovplivanje različnih plesnih elementov (korak, hoja, vrtenje, delo in geste 

rok, gibi zgornjega dela telesa), ki ustvarjajo bistvene značilnosti gibanja akterjev v prostoru« 

(Kunej, 2009, str. 310–311).  

2.2 ETNOKOREOLOGIJA 

Beseda koreologija izhaja iz grških besed choros, ki pomeni ples, in logos, ki pomeni beseda, 

misel, tudi razum, um. Koreologija obsega znanost o gibanju človeškega telesa v prostoru 

(koreutika) in znanost o silah, ki povzročajo gibanje telesa ali ga spreminjajo (kinetika) (Klaič, 

1978, v Zebec, 1995). »Ameriški etnologi plesa, izhajajoč iz antropološke tradicije, ustvarjajo 

samostojno stroko. K temu vedno bolj težijo tudi raziskovalci v Evropi, a pri tem izhajajo iz 

koreološke tradicije. Z razvojem samostojne stroke se odpira možnost približevanja 

raziskovalnih izhodišč strokovnjakov Evrope in Amerike, ki so bila v preteklosti precej različna« 

(Zebec, 1995, str. 304). 

 

Etnokoreologija je veda »o plesnem izročilu nekega naroda«, ki »smatra za ples vsako 

človekovo ritmično gibanje, ki ni pridobitno, ampak služi ali je služilo kulturnemu ali 

magičnemu namenu, izražanju neke vsebine ali ideje in tudi zabavi« (Ramovš, 1980, str. 13). 

Etnokoreolog raziskuje ljudsko plesno dediščino kot pojav in se poglablja v vsebino in obliko 

ter proučuje družbeno vlogo in človekovo razmerje do plesnega izročila. V proučevanje 

vključuje tudi najpreprostejše gibanje, kot sta tek, poskakovanje ipd. Največkrat so to prvine, 

ki raziskovalca najbolj zanimajo, saj prav te pogosto predstavljajo najstarejše izročilo, 

zakoreninjeno še v indoevropski preteklosti in je danes skupno vsem evropskim narodom. 

Preproste gibne oblike pa človek v svoji zavesti ne dojema kot ples, zato jih je včasih težko 

prepoznati. Največkrat jih raziskovalci odkrijejo naključno pri obravnavanju šeg in navad, saj 

se tudi tam največkrat pojavljajo. »Ljudje imajo za ples le ritmično gibanje skladnih oblik, s 

predpisanim obrazcem korakov in gibov, ki ga le nezavedno prilagajajo svojim zmožnostim 

plesnega izražanja. Za slovenskega človeka je to zlasti ples v paru, medtem ko je preprosta 

skupinska oblika brez trdne koreografske zgradbe zanj le igra« (Ramovš, 1980, str. 13–14).  

 

Raziskovalca plesnega izročila zanimata ples kot pojav in človek kot ustvarjalec in izvajalec. 

Pozoren mora biti na plesni repertoar, ugotavljati, kaj se je plesalo ali kaj se pleše, kakšna so 

imena plesov, nato pa njihovo obliko, zgradbo in način izvedbe. Za raziskavo o človeku kot 

nosilcu je pomembno, kdo pleše, kdaj se pleše in kje, kakšne so okoliščine, v katerih ples ali 

plesna zabava poteka, kakšne so plesne navade glede prirejanja plesov, vabila na ples, plačila 

plesa in pravice prvega plesa, kakšen je odnos človeka do plesa nasploh (Ramovš, 1998a). 

 

Etnokoreologija se je kot znanost na Slovenskem začela razvijati pred drugo svetovno vojno. Z 

ustanovitvijo Folklornega inštituta so nastala prva dela Marolta, ki je bil njegov vodja. 
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Raziskovanje Marolta je bilo prvenstveno usmerjeno v iskanje korenin slovenskega ljudskega 

plesa, medtem ko je bilo delo etnokoreologov M. Šuštar in Ramovša osredotočeno na 

preučevanje virov ter terensko zbiranje gradiva, ki se je ohranilo (Tekavec, 2000). Zbirke so 

obsegale zapise plesov z melodijami ter zapisom okoliščin, v katerih je slovenska ljudska plesna 

dediščina živela. Na podlagi znanstvene obdelave gradiva so raziskovalci pisali razprave, v 

katerih so poskušali ugotoviti izvor posameznih plesov in razvoj njihovih oblik, s komparativno 

metodo pa so ugotavljali posebnosti slovenskega plesnega izročila glede na sorodno izročilo 

sosednjih in drugih evropskih narodov (Tekavec, 2000). Zbrano in obravnavano gradivo kaže, 

da se je slovenska etnokoreologija v preteklosti posvečala bolj plesu kot samemu človeku 

(Kunej, 2009). 

 

Več desetletij je bil Ramovš edini etnokoreolog v Sloveniji in hkrati edini aplikativni 

etnokoreolog, čeprav ne edini, ki se je intenzivno ukvarjal s posredovanjem znanj folklornim 

skupinam, a bil je eden najdejavnejših raziskovalcev, ki se je na Slovenskem ukvarjal z 

aplikativno etnologijo. Pri pregledu njegovega večdesetletnega ukvarjanja z raziskovanjem 

plesnega izročila in prenašanjem spoznanj v folklorno dejavnost je težko zapisati, kaj od 

navedenega je bilo ključneje, kajti prvo je vplivalo na drugo in obratno. Objavljal je znanstvene 

in strokovne razprave o plesnem izročilu ter raziskovalna spoznanja prenašal v prakso 

poustvarjanja plesnega izročila, hkrati se je prav zaradi folklorne dejavnosti in njenih potreb 

intenzivno ukvarjal z raziskovanjem plesnega izročila in objavljanjem svojih spoznanj (Knific B., 

v tisku).  

2.3 RAZISKOVALCI  

V 18. stoletju, v dobi razsvetljenstva se je povečalo zanimanje za ljudsko kulturo, za ljudsko 

glasbo, ples in pesem. Vrsto ljudskih pesmi, ki se pojejo pri plesih, so zapisali že sodelavci 

barona Žiga Zoisa. Bil je mecen cele vrste kranjskih izobražencev ne glede na narodnost ali 

ustvarjalno področje. V začetku 19. stoletja so zbirali gradivo tudi B. Hacquet, J. Kapelle, L. 

Kordesch, E. Korytko in drugi. Omeniti gre projekt Filharmonične družbe v Ljubljani, ki je leta 

1819 zbrala čez sto slovenskih ljudskih pesmi in napevov ljudskih plesov. Celotno gradivo je 

bilo poslano na Dunaj, kjer so se sledi za njim izgubile. Da je bila slovenska ljudska plesna 

dediščina pomembna že v preteklosti, dokazuje podatek, da je bila le-ta vključena v program 

sprejema avstrijskega cesarja Ferdinanda leta 1838 (Hrovatin, 1950–1951). Nastalo je obsežno 

poročilo, tedaj shranjeno v Osrednjem državnem arhivu Slovenije. Pozneje je nekaj pesmi in 

napevov plesov zapisal Vraz, obsežnejše gradivo pa zbral tudi koroški narodopisec Majar-

Ziljski. »Opisal je več plesov, nabral raznovrstne plesne pesmi, dal zapisati razne napeve 

plesov, opisal je godce in njih glasbila ter običaje in obrede, katerih sestavni del so opisani 

plesi« (Hrovatin, 1950–1951, str. 278). V drugi polovici 19. stoletja je čitalnica na Slovenskem 

dobila pomembno vlogo pri spodbujanju pozitivnega odnosa do slovenske ljudske plesne 

dediščine. V čitalnicah so oblikovali in razvijali slovensko besedo, petje in ples ter z raznimi 

kulturnimi in političnimi programi prebujali narodno zavest Slovencev. Pozneje so kratki opisi 
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plesov s šegami izhajali v časnikih in časopisih (Navratil, Pajek, I. Skubec, Tomšič, Trstenjak in 

drugi). Slovenska ljudska plesna dediščina je predstavljala izziv tudi tujim raziskovalcem, kot 

so Sreznjevski, Baudouin de Courtenay, Scboultz-Adajewska (Hrovatin, 1950–1951). V obdobju 

med obema svetovnima vojnama se slovenska ljudska plesna dediščina pod vplivom razvoja 

družbe, ki so jo zanimale »narodove korenine«, pojavlja na prireditvah raznih prosvetnih 

društev in drugih ustanov. V začetku 20. stoletja zaradi zanimanja za slovensko glasbeno 

izročilo »Slovenski delovni odbor« izvede akcijo zbiranja gradiva o slovenskih ljudskih pesmih, 

ob čemer zbere tudi nekaj podatkov o plesnem izročilu (Hrovatin, 1950–1951). 

 

Z znanstvenim raziskovanjem slovenskega plesnega izročila se je prvi ukvarjal Marolt. Zanimal 

se je predvsem za plesno izročilo Belokranjcev in Ziljanov, hkrati je bil eden prvih, ki je plesno 

izročilo želel predstaviti javnosti. Z Maroltom je pri raziskovanju plesov sodelovala njegova 

žena Tončka, po smrti Marolta je samostojno zapisovala plese na Gorenjskem, Štajerskem, v 

Prekmurju, na Primorskem in v Istri. Za Maroltom je bila na Glasbenonarodopisnem inštitutu 

kot raziskovalka plesnega izročila do leta 1965 zaposlena M. Šuštar. Za izdajo v knjižni obliki 

pod naslovom Slovenski ljudski plesi Koroške je uredila zapise Marolta, pripravila je tudi knjigi 

Slovenski ljudski plesi Primorske in Slovenski ljudski plesi Prekmurja ter nekaj znanstvenih 

razprav na temo slovenskega plesnega izročila (Marolt in Šuštar, 1958; Ramovš, 1992; Šuštar, 

1958, 1968). 

 

S slovenskim plesnim izročilom se je v začetku petdesetih let 20. stoletja ukvarjal 

etnomuzikolog Hrovatin, ki je skupaj s terenskimi ekipami Slovenskega etnografskega muzeja 

odhajal med ljudi in zbiral gradivo. Že kot študent je slovensko plesno izročilo preučeval Iko 

Otrin, in sicer predvsem na Koroškem in Gorenjskem. Plesno izročilo Dolenjske, natančneje 

Ribniške doline, je obravnavala Z. Kumer, plese je na terenu zapisoval Ravnikar, ob njem pa 

tudi kar številni drugi ljubiteljski raziskovalci – praviloma vodje folklornih skupin (Ramovš, 

1992).  

 

Sicer pa je slovenskemu plesnemu izročilu svoje življenje posvetil Ramovš, ki se je leta 1966 

zaposlil na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU in tam ostal do upokojitve leta 2003. 

Sočasno je objavljal znanstvene in strokovne razprave o plesnem izročilu ter raziskovalna 

spoznanja prenašal v prakso poustvarjanja plesnega izročila. Leta 1971 je v Zagrebu izšla 

njegova Skripta za folklorni seminar z naslovom Slovenski narodni plesovi, leta 1980 je pod 

naslovom Plesat me pelji izdal antologijo slovenskih ljudskih plesov, leta 1992 pa je izšla prva 

od serije osmih knjig z naslovom Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem. Ob tem je v 

Traditionesu, Glasniku Slovenskega etnološkega društva in drugje objavil vrsto strokovnih 

znanstvenih člankov. Za njim je delo etnokoreologinje na Glasbenonarodopisnem inštitutu za 

kratek čas prevzela M. Tekavec, za njo pa R. Kunej, ki se še danes na Glasbenonarodopisnem 

inštitutu ukvarja z etnološkimi in kulturnoantropološkimi raziskavami plesa (Kunej, 2005, 

2006, 2008, 2009, 2012). Ob omenjenih so se s proučevanjem slovenske ljudske plesne 

dediščine ukvarjali tudi drugi (npr. Marolt, 1936; Marolt in Šuštar, 1958; Ravnikar, 1969, 2004; 
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Šuštar, 1958, 1968). V letu 2014 je doktorsko disertacijo na temo historično-antropološke 

analize plesne kulturne na južnem Koroškem napisal Simetinger (2014b). 

 

Navedeni raziskovalci so praviloma iskali plese in glasbo »v izginjanju«. Zbiratelji so bili 

razumniki, pisatelji, skladatelji in slikarji, njihov namen je bil rešiti in ohraniti življenje ter 

umetniške izraze ljudskega izročila. V iskanju »avtentičnega« izročila so strogo izločali »nove 

stile» in vse, kar ni bilo nacionalno ali etnično, skupaj z vsem, kar je bilo ocenjeno kot 

destruktiven vpliv mestnega načina življenja, ki je po mnenju teh raziskovalcev ogrožal 

temeljne vrednote, na katerih naj bi se gradila nacionalna kulturna identiteta. To je bil 

etnocentrično zastavljen vrednostni pristop, ki je bil usmerjen bolj proti arhaistični kot pa 

realistični vedi (Maroševič, 1992, v Zebec, 1995). Take zbirke so bile začetek evropskega 

raziskovanja ljudske glasbe in plesa in sestavni del arhivov ljudske glasbe, ki so nastali v prvih 

desetletjih 20. stoletja (Zebec, 1995).  

2.4 POSEBNOSTI IN SPLOŠNOSTI SLOVENSKE LJUDSKE PLESNE DEDIŠČINE 

2.4.1 Izvor slovenskega plesnega izročila 

Slovenska ljudska plesna dediščina je v marsičem precej podobna avstrijski in nemški, številne 

sorodnosti bi našli tudi v drugih okoljih. Podatkov iz 19. stoletja, ki pričajo, da so ljudje na 

Slovenskem plesali, je sorazmerno veliko, konkretnejših opisov plesnega dogajanja pa malo. 

Slovenci svojih plesov skorajda nimamo ali pa so žal le ponaredek ali posnetek nemških plesov, 

čeravno so to le površne izdelave in ugotovitve zaradi nepoznavanja slovenskega plesnega 

gradiva (Ramovš, 1980). Ramovš v svojih delih obravnava imena posameznih plesov, v katerih 

se izražajo gibne značilnosti (potoučena, požugana, kolo, most, vratca, poskočnica, visoki rej 

…) ali vsebujejo zvočne prvine (čindara, čomta), imajo delovno označbo (orači, tkalečka, 

šoštarska), izhajajo tudi iz predmetov same šege ali navade (krencples, krajcerski ples), 

označujejo krajevni izvor (štajerc, korošec, vipavska polka, metliško kolo), nakazujejo 

zgodovinski izvor (Matjažev rejc), vsebujejo peto pesem plesa (Marko skače) ali pa so 

dialektično preoblikovana drugorodna imena (točak, čoteš, mazolka) (Ramovš, 1992). Glede 

na to, da je večina slovenske ljudske plesne dediščine mlajšega nastanka, se upravičeno poraja 

vprašanje, če je to plesno izročilo res slovensko. A kot piše Ramovš, moramo tuj izvor večine 

slovenskih plesov vzeti kot dejstvo, kot posledico razmer, v kakršnih je živelo slovensko 

ljudstvo od naselitve in vse do novejšega časa (1980, 1992). Kljub temu pa tudi taka prek 

nemškega jezikovnega prostora prevzeta ljudska plesna dediščina vsebuje prvine, ki so vanjo 

prišle na Slovenskem, kajti ljudje so tujerodne plese sprejemali in jih po svoje preoblikovali, 

zato jo dojemamo kot povsem slovensko. Plesi se razlikuje od izvirnikov, na podlagi katerih so 

se izoblikovali. Dvodelni plesi so na Slovenskem pogosto krajši od starejših podlag in vsebujejo 

preprostejše plesne figure, v čemer se razlikujejo od avstrijsko-nemških oblik plesov. Tudi 

tempo plesanja slovenskih in izvirnih različic je pogosto precej različen. »Slovenci plešejo 

hitreje, v gibih je več temperamenta in sproščenosti. Predvsem pa se slovensko plesno izročilo 
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od tujega izvirnika loči po plesnem stilu, ki je dal plesom svojstvene poteze, ki so značilne le za 

naše področje, čeravno je zgradba plesa ostala enaka kot v izvirniku« (Ramovš, 1980, str. 15–

16).   

2.4.2 Starejša plast 

Slovenska ljudska plesna dediščina in njeno dojemanje se skozi čas spreminjata. Ramovš je 

plesno izročilo razdelil na starejšo plast, ki izvira iz časa pred 17. stoletjem (pogosto vključuje 

gibalne prvine, npr. hoja, tek, poskakovanje), in novejšo plast, ki se je oblikovala po 17. stoletju 

(npr. parni plesi, dvodelni plesi, družabni plesi) (Ramovš, 1994). Valvasor je v 17. stoletju 

napisal Slavo vojvodine Kranjske – pomembno delo za zgodovino slovenske ljudske plesne 

dediščine. V delu opisuje jezik, nošo, navade in šege ljudi iz različnih geografskih krajev 

(Gorenjcev, Dolencev, Vipavcev, Kraševcev, Istranov) … Poleg tega gradiva je veliko podatkov 

tudi o plesu, čeprav ne ravno o plesnih oblikah, bolj so ga zanimale okoliščine plesa. Opisuje 

in poroča o veselju ob plesu, navaja, kdaj in kje so plesali, kje je bilo plesišče, koliko časa je 

trajal ples in podobno (Ramovš, 1973, 1980).  

 

Že od vsega začetka je ples ljudi združeval – ljudje so s kretnjami in glasom komunicirali in na 

svojstven način izražali misli. Starejše slovensko plesno izročilo v literaturi ni podrobneje 

obravnavano, saj so pisni in drugi viri precej skromni. Starejšo plast sestavljajo preostanki 

nekdanjih obrednih plesov in iger, ki niso samo slovenska posebnost, saj jih v podobni obliki 

poznajo tudi drugi evropski narodi. Njihova značilnost so najpreprostejše gibne prvine, npr. 

hoja, tek in poskakovanje, ter izhajajo iz predkrščanske in zgodnje krščanske dobe. »Tudi 

krščanstvo je spočetka še poznalo kultne plese. Ti plesi so se obdržali v Franciji in Španiji 

deloma še do danes« (Podgorelec, 1965, str. 8). V prazgodovini je bil ples obrednega značaja. 

Pri nas med starejše likovne vire, ki pričajo o plesu, sodijo freske – ena izmed znamenitih je 

freska Sv. Nedelje na steni cerkve v Crngrobu pri Škofji Loki iz 15. stoletja, znane so freske z 

motivi plesa v Hrastovljah in drugje. 

 

Diferenciacija plesnih oblik je napredovala skladno z razvijanjem obredov, ki so se skozi 

zgodovino stalno preoblikovali. Starejše oblike plesa so se prilagajale novejšim, sčasoma so 

vsaj nekatere izginile, druge pa so se uveljavile in postale človekova stalnica. »Ples je izraz 

duševnega stanja, je igra, pa tudi najstarejša oblika umetnosti. Ljudski ples je predvsem obred, 

ki je bil del življenja naših prednikov. Ko so se v kolu držali za roko, so se branili pred demoni, 

s čim višjimi skoki so si skušali pridobiti naklonjenost narave in si zagotoviti čim boljšo letino, 

ob svatbah so plesali za plodnost, z mrliškimi plesi so se poslavljali od umrlih in odganjali zle 

duhove« (Košuta in sod., 1985, str. 5).  

 

Na Slovenskem se je plesno izročilo starejše plasti prav tako ohranjalo ob različnih šegah, 

predvsem ob pustnih in svatbenih. Ti plesi so bili preprosti, gibne prvine so bile hoja, tek, 

poskoki, ki so se prepletale in se dopolnjevale. Ni jim bila določena zelo jasna plesna oblika, 
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plesalci so plesali posamezno (korant, blumar, ples s pogačo …) ali v sklenjeni vrsti (tudi 

povorki), ki se je med gibanjem oblikovala v kačo ali polža (kačo vit, Abraham, čindara, 

metliško kolo …). Zelo pogosto so plesalci plesali tako, da sta dva plesalca sklenila roki in ju 

dvignila ter tako naredila tako imenovan 'most' ali 'vratca'. To je bilo značilno pri plesih 

najstarejše dediščine (Ramovš, 2005). Nekateri plesi odraslih na Gorenjskem in v Beli krajini 

so imeli nekaj podobnosti z otroško igro Ali je kaj trden most. Drugod so plesali drugače, saj je 

celotna kolona prešla pod most sklenjenih rok druge kolone. Gre za tako imenovano stalno 

ponavljajočo se figuro v plesu, ki se imenuje kowtre šivat (Gorenjsko, Dolenjsko), kujtr šivat ali 

zidan most (Štajersko) in se pleše v več različicah (Ramovš, 1992).   

 

Med starejšo slovensko ljudsko plesno dediščino gre omeniti kolo, ki so ga poznali vsi Slovani. 

Glede na to, da je kolo kot plesna oblika ostalo prisotno pri Južnih Slovanih še do današnjih 

dni, se pri nas predvidoma zaradi drugačnega kulturnega okolja ni ohranilo v taki obliki 

(Ramovš, 1992). Kola so se v Sloveniji najdlje ohranila na območju Bele krajine (npr. 

Črnomaljsko kolo, Lepa Anka, Pobelelo pole), kjer je bilo čutiti največji vpliv z juga. »Tvegano 

je domnevati, zakaj so Slovenci v primeri z drugimi južnoslovanskimi narodi tako zgodaj izgubili 

svoj prvotni plesni izraz. Prav gotovo so še ob naselitvi imeli z njim veliko skupnih kulturnih 

prvin, vendar nimamo nikakršnih podatkov, kako so Slovenci takrat plesali, ali so poznali ples 

v kolu ali pa so bili njihovi plesi že bližji plesnemu izrazu srednjeevropskih neslovanskih 

narodov. Plesno obliko kola so poznali vsi Slovani, vendar pa so se verjetno samo južni Slovani 

(razen Slovencev) srečali tudi v novi domovini z nekim izročilom plesa v krogu, zato so kolo 

ohranili in razvijali naprej, medtem ko je pri Slovencih zaradi drugačnega kulturnega okolja 

zamrlo. Opuščanje prvotnega izročila je pospešila tudi politična odrezanost od drugih 

južnoslovanskih narodov in pa seveda popolna politična, gospodarska in kulturna odvisnost od 

germanskega sveta. Zamiranje je podprla še katoliška cerkev, ki plesu ni bila naklonjena in ga 

je v nekaterih obdobjih celo prepovedovala ter ga skušala izkoreniniti. Vzrok za opuščanje 

starejšega izročila moramo iskati razen tega v neki dovzetnosti Slovencev do tujega, v 

miselnosti, da je vse tuje boljše, vrednejše od domačega« (Ramovš, 1980, str. 21–22). 

2.4.3 Mlajša plast 

Slovenska ljudska plesna dediščina je bila predmet raziskav zlasti v obdobju po drugi svetovni 

vojni. Izsledki raziskav predstavljajo plesno izročilo, ki je na Slovenskem živelo ob koncu 19. in 

na začetku 20. stoletja.  

 

Slovenska ljudska plesna dediščina je bila v osnovi dokaj enotna in so njene znatne razlike 

opazne le na bolj odmaknjenih področjih, npr. v Reziji, ali kjer so usodna zgodovinska 

dogajanja spremenila sestav prebivalstva, npr. v Beli krajini. Bistveni vzrok temu je bil, da so 

prvotni plesi na Slovenskem že zgodaj zamrli in so jih v 18. in 19. stoletju zamenjali plesi, ki so 

se na naše celotno ozemlje razširili največ iz nemško govorečih dežel, redkeje iz Italije, 

Madžarske ali sosednje Hrvaške (Ramovš, 1992).  
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»Na eni strani je spontana, primarna narodna plesna umetnost počasi hirala med ljudstvom in 

se postopoma umaknila novim pridobitvam civilizacije. Na drugi strani je krščanska miselnost 

strogo obsojala ples kot poganski običaj, ki izvira iz 'poželenja mesa'« (Vrhovec, 1936, str. 382). 

V mlajši plasti je bil ples predvsem izraz zabave, prešernosti, parni ples pa oblika dvorjenja in 

snubljenja. Ples izraža torej čustva. »O njih poje, zdaj trpko, zdaj šegavo in razposajeno, tudi 

ljudska pesem, ki spremlja človeka od rojstva do groba, pripoveduje o radosti in žalosti, o 

človekovi plemenitosti in plodnosti, pa seveda o ljubezni. Ljudski ples in pesem sta zato 

najpristnejša izraza človeškega bistva« (Košuta in sod., 1985, str. 5). Pred skoraj osemdesetimi 

leti je K. Vrhovec zapisala, da je na območju Evrope preostalo le še nekaj »značilnih plesov (na 

območju Evrope; op. a.), tako: madžarski 'čardaš', ruski 'kazačok', italijanska 'tarantela', 

slovanska 'kola'. Nekateri med njimi so prešli že v družabni ples« (1936, str. 382).1 

 

Mlajšo plast sestavljajo večinoma parni plesi, ki so večinoma tujega izvora in/ali popolnoma 

prilagojeni slovenski gibnosti in slovenskemu načinu življenja. Parne plese navadno pleše več 

parov hkrati. Na Slovenskem jih je zapisanih veliko – nekateri so si podobni, drugi se 

popolnoma razlikujejo. V njih so pogosto ohranjene značilnosti, ki so imele nekoč magičen in 

obredni namen.  

 

Po 17. stoletju so se pojavili parni plesi in njihove različice po celotni Evropi. Eden izmed teh 

je štajeriš, ki je bil razširjen po celotnem slovenskem ozemlju, razen v Reziji. »Viri navadno 

prikazujejo ali opisujejo snubitveni ples nasploh, vendar z nekaterimi elementi, ki bi jih lahko 

pripisali tudi štajerišu; torej nam ponujajo le domnevo, ne pa tudi jasnega zagotovila o obstoju 

štajeriša« (Kunej, 2012, str. 26). Starejši parni plesi so še zibenšrit in potrkan ples. Ob koncu 

18. stoletja oziroma na začetku 19. stoletja je postal priljubljen ples šotiš, razširil se je tudi na 

Slovensko z zahodnoevropskega konca sveta, čeprav bi mu kasneje lahko rekli tudi polka, saj 

se je skoraj izenačil z njo. V 19. stoletju pa je na vas iz mest prišla tudi zelo priljubljena mazurka 

(Ramovš, 2005). Ljudje so plesali ob različnih priložnostih in na različnih mestih, bodisi iz 

verskih bodisi posvetnih razlogov.   

                                                      
1 »Družabni ples je bil v 19. stoletju že povsem ločen od poklicnega odrskega plesa, doživljal pa je tudi velike 

spremembe. Obleka je postala drugačna, preprosta oblačila meščanov so bila vedno pogostejša in ozaljšan in 

izumetničen način dvornih plesov ni več ustrezal novemu času. Nikomur ni bilo mar, da bi gledal, kako drugi 

plešejo, vsak je hotel priti sam na vrsto in tako so se morali plesi prilagoditi plesalcem. Če je hotelo plesati več 

ljudi hkrati, so morali biti plesni koraki veliko bolj enostavni, kot so bili, ko se je en sam par naslajal nad 

zapletenimi gibi. Za učenje težavnih plesnih korakov ni bilo več časa ali pa si ga nihče ni hotel vzeti in tako pozna 

to novo stoletje v glavnem le dva različna plesa, valček in polko, čeprav se je predvsem v začetku 19. stoletja 

ohranilo še precej plesov od prej. Je pa to vsekakor doba množičnih plesov …« (Neubauer, 1998, str. 79) 
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2.4.4 Plesne oblike 

»Slovensko narodnostno ozemlje je kljub majhnosti v geografskem pogledu silno razgibano, 

saj sega od Alp in njihovega pogorja z obronki do Panonske nižine na eni strani in do morja na 

drugi. Prav geografska razgibanost v marsičem pogojuje različnost ljudske kulture« (Ramovš, 

1980, str. 21), tudi plesa.  

 

Ramovš je plese razdelil na skupinske, parne in solistične. Pri nekaterih skupinskih plesih gre 

najverjetneje za najstarejšo obliko in je skupna vsem evropskim narodom. Plešejo se v krogu 

in ne dopuščajo individualne improvizacije, saj mora biti skupina v plesnih korakih in figurah 

enotna. Za zunanjo podobo sta odločilna prostorska razporejenost plesalcev in tloris plesne 

poti. Plesalci se primejo za roke v krog ali vrsto in tako postane določena gibalna prvina skupna 

vsem plesalcem. Nekaj takih skupinskih plesov na Slovenskem so kačo zvijat, kačo vit, na 

Štajerskem pa tudi čindara in kolo. Na Dolenjskem pravijo, da gredo Abrahama.  

 

Skupinske plese plesalci izvajajo v zaprtem, sklenjenem krogu, ki je značilen za belokranjsko 

kolo; nesklenjen zaprt krog je precej značilen za prekmurski ples tkalečka, ki ga plešejo fantje; 

sklenjen polkrog imajo pri plesu vrečo ali žakle šivat; plesalci lahko stojijo bočno drug ob 

drugem in tvorijo ravno vrsto. Lahko se vrsta daljša, krajša, plešeta dve vrsti ena proti drugi. 

Taka oblika je prisotna v otroški plesni igri Prišla majka s kolodvora; ravna kolona, ko so plesalci 

sklenjeni v ravni koloni (držijo se za plesalca pred seboj za ramena ali okoli pasu), primer take 

oblike je ples kowtre šivat in Ali je kaj trden most; sklenjena vrsta, katere primer je najstarejša 

plesna oblika kačo zvijat, ki ji občasno sledi polžasto zvijanje in gibanje, ter nesklenjena kolona, 

ki je značilna za tek in poskakovanje npr. kurentov.  

 

Plesi v krogu so bili najbolj razširjeni v Beli krajini, seveda če odštejemo plesne igre mlajše 

plasti, npr. ples z blazino, ki ga plešejo povsod. Vzrok, da je v Beli krajini udomačeno kolo, je v 

njeni zgodovini. Zaradi turških napadov izpraznjeno deželo so v 16. stoletju naselili Uskoki, ki 

so pribežali iz Hrvaške in Bosne. Uskoki (po narodnosti Hrvati in Srbi) so prinesli s seboj svojo 

kulturo, ki se je nato pomešala s prvotno slovensko. Tako je npr. črnomaljsko kolo, ki ga v 

Črnomlju plešejo samo dekleta in se v drugem delu nanj navezuje mostna igra. Podobno je 

Pobelelo polje iz Predgrada, s plesnim motivom treh korakov naprej in enega nazaj, ki je 

značilen za gibno spremljavo petja balad v srednjeveški Evropi. Neposredno na ples ob petju 

pripovedne pesmi navezujejo v Predgradu nekdanji nemi ples, na trumpf in v Bojancih mutasto 

kolo. To so plesi brez glasbene spremljave. 

 

Parni plesi se plešejo praviloma v paru, ki ga sestavljata moški in ženska, ples pa določajo 

plesna drža, zaporedje korakov in drugih gibalnih prvin. Pomembna sta medsebojni odnos 

med plesalcema in njuna orientacija v prostoru. Praviloma se plesalca v paru ves čas držita z 

obema rokama ali le z eno roko, lahko pa se tudi za kratek čas spustita. Po krogu so navadno 
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pari plesali v nasprotni smeri urinega kazalca, drug za drugim, tako da je bilo v sredini kroga 

plesišče prazno.  

 

Solistični ples je ples plesalca, ki pleše sam ali pleše posebne plesne oblike med plesnimi pari. 

Giblje se poljubno po prostoru (npr. ples z metwo, powštertanc) (Ramovš, 1992). 

2.4.5 Vloga plesa 

Ples je že v prazgodovini spremljal človekovo vsakdanje življenje in delo (poljedelska dela – 

setev in žetev), z njim so poskušali priklicati dež in odvrniti hudo uro, z njim so odhajali v boj, 

izganjali bolezen in hude duhove. Obredni plesi pa so bili navzoči ob različnih slavjih, kot so 

rojstvo, prehod mladenk in mladeničev v zrelo obdobje, ob porokah in dogodkih, povezanih s 

smrtjo. Ples je ljudem pomagal, da so bili srečni in da so se osvobodili morebitnih zunanjih 

vplivov. Med plesom so hodili, tekli, skakali, se vrteli, obračali, sklanjali in udarjali z nogami ob 

tla. Plesi so se razlikovali tudi po obliki, od frontalnih do gibanja v vrsti, gibanja po zaprtem ali 

sklenjenem krogu, v polkrogu, plesa stoje, sede, s hojo po vseh štirih (Neubauer, 2006). 

 

Valvasor je za Gorenjce pisal, da imajo toliko plesov v letu, da jim noge prav malo mirujejo, in 

so tako vdani plesu, da jim celo zima ne more pogasiti plesne gorečnosti. Nekdaj hoditi na ples 

ni veljalo za krepostno in dekleta, ki so rada plesala na vaških veselicah, so v očeh vaščanov 

veljala za lahka. Na ples so hodila v spremstvu staršev, bratov ali v družbi vrstnic. Na plesišču 

so pogosto stala ob strani in čakala, da so plesalci prišli ponje. Dekle praviloma ni smelo zavrniti 

fanta, ki jo je navadno prosil z majhnim priklonom, ker je 'korbca' hitro pripeljala do tepeža. 

Fantje so ples z dekletom lahko tudi plačali. Po končanem plesu so fantje peljali dekleta v 

gostilno, kjer so skupaj zapravili dobiček, ali pa so jih spremili domov in se nato sami vrnili v 

gostilno ter nadaljevali zabavo (Ramovš, 1973, 1992). 

 

Sprva je bila slovenska ljudska plesna dediščina še precej podobna starejši plasti kar se tiče 

oblik – priljubljeni so bili krožni plesi. Ločevali so se po namembnosti ali bolje, po načinu 

izvajanja istih plesnih oblik. Družbena ureditev je ljudi delila na nižji in višji sloj. »Kmetje so 

plesali zato, da bi s plesom posvetili letino, da bi le-ta dobro rastla in obrodila. Plesali so, da bi 

s plesom odganjali nesreče, kot so na primer suša, poplava, ogenj in požar, da bi imeli boljšo 

prirejo živine. Plesali so tudi svojim mrtvim prednikom na čast, da bi zavarovali še živeče. 

Gosposki sloj pa je plesal zaradi družabnosti in zabave, zaradi razkazovanja oblasti, moči in sile, 

ki so jo imeli v rokah. Sčasoma pa se je pojavilo prvo najemanje plesalcev in njihovo plačevanje 

za potrebe raznih domačih prireditev in praznovanj rojstva, ženitve ali slovesa od pokojnih, ob 

svečanostih in pojedinah« (Vogelnik, 2009, str. 18). 

 

Mnoge šege, povezane s plesom, so se na Slovenskem ohranile v 20. stoletje. Ponekod je ples 

spremljal že človekov prihod na svet. Ob krstu novorojenca so pripravili gostijo in ples. Ženske 

so čepe plesale okoli zibelke kurji tajč, ki je bil ples plodnosti. V zgodnjih letih se otrok gibno 
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sprošča v igri, ki je kdaj že na meji plesa (npr. Ringa, ringa raja), pozneje pa poskuša v plesu 

posnemati odrasle. Včasih so otroci s kmečke peči spremljali plese svatov in ga kasneje skrivaj 

obnavljali ob spremljavi orglic kje na skednju ali na paši, včasih tudi ob pomoči starejših bratov, 

sester, stricev ali staršev. Ko so šli mladi prvič na ples, so ga morali že obvladati. Včasih je dekle 

smelo prvič na ples, ko je bilo godno za možitev, se pravi s sedemnajstimi ali z osemnajstimi 

leti. Fantje so smeli na ples, ko so bili sprejeti v fantovsko družbo in so smeli vasovati. Ples je 

bil že od nekdaj nenapisana pravica mladih, neporočenih in ti so največkrat obiskovali plesne 

zabave, kot jih še danes. Ob poroki – je v človekovem življenju odločilen mejnik, zato so jo 

vedno slovesno proslavljali. Prav na svatbi je imel ples pomembno vlogo, saj je spremljal ves 

njen potek. Lahko celo rečemo, da so Slovenci zmeraj največ plesali na svatbah. Najprej so 

plesali, ko so svatje prišli po nevesto. Tudi po prihodu domov je bil ponekod takoj ples. Med 

svatbo so bili tudi solo plesi za glavne svatbene pare ali svojce mladoporočencev, ženin in 

nevesta po navadi do polnoči nista plesala, pravilo pa to ni bilo. Med plesom so opravili tudi 

pobiranje darov za nevesto in ženina ali za godce in to skoraj povsod pri plesu powštertanc. V 

navadi so bili tudi posebni plesi za kuharice, ki so bili ponekod povezani s šaljivimi prizori. Redni 

obiskovalci svatbe so bile maškare, ki so prišle od drugod, ali pa so se našemili sami svatje. 

Tudi za maškare je bil posebej naročen ples. Na svatbi so plesali različne plese, večinoma vse, 

ki so bili v tistem času v navadi. Godci so morali ustreči starejšim, ki so želeli starinske plese, 

in mladim z novejšimi plesi. Priljubljene so bile razne plesne igre, kot so powštertanc, ples z 

metlo, špegutanc ali trikot. Prav tako svatba ni minila, ne da bi plesali kowtre šivat, če je bil ta 

ples v kraju v navadi. Ko je bilo treba pospraviti prostore, kjer je potekala svatba, in zdramiti 

svate, je starešina ali godec vso druščino popeljal iz hiše kačo zvijat, plesat kolo ali čindaro. 

Teden dni po svatbi so se fantje zbrali v hiši, kjer sta živela ženin in nevesta, na tako imenovani 

mali ohceti. O plesih ob smrti na Slovenskem ni več sledi. Do srede 20. stoletja in ponekod še 

dlje se je ohranilo čuvanje in bdenje pri umrlem, kjer so ljudje peli žalostne in vesele pesmi. 

Igrali so se tudi igre, kot so v štirnco gledat, rinkce talat in rihtarja bit. Seveda teh iger niso 

igrali v resnobi in žalosti, pač pa pogosto med smehom in veselim razpoloženjem (Ramovš, 

1992).  

 

Ples je imel pomembno vlogo v letnem ciklusu. Na Slovenskem so največ plesali v 

predpustnem in pustnem času. Cerkev je od pepelnice do velike noči prepovedovala ples, zato 

so včasih predpustni čas karseda dobro izkoristili za pustne zabave. Povsod po Slovenskem so 

na pustni torek plesali za debelo repo in korenje ali za visok lan. Maškare so hodile od hiše do 

hiše in plesale z domačimi in gospodinjo. Pri plesu je bilo treba noge visoko vzdigovati in 

skakati. Dandanes se pustna zabava na pustni torek lahko zavleče do jutra, včasih pa so jo 

končali že ob polnoči ali prej. Ponekod so z metlo pomedli plesišče za plesalci in tako naznanili, 

da plesa do velike noči ne bo več. Zadnjo priložnost za ples so izkoristili še na pepelnično sredo, 

ko so pokopali pusta. Ob poletju – z velikonočnim ponedeljkom se je začela plesna sezona, ki 

je trajala vse tja do adventa. Jurjevanje je bilo v navadi v Beli krajini, na vzhodu Dolenjske, v 

Halozah ter v Rožu na Koroškem in skoraj povsod so jurjevali otroci. S toplejšimi dnevi v maju 

so začeli po raznih društvih prirejati veselice, katerih bistveni del je bil predvsem ples. V Beli 



 

28 

krajini se je ohranil še do druge svetovne vojne ples ob kresovanju. Pri kresu so se zbrali 

vaščani in ob ognju peli pesmi in plesali, ko pa je kres dogorel, so čezenj tudi skakali. Največ 

priložnosti za ples so v poletnem in zgodnjem jesenskem času ponujala žegnanja (shodi, 

semnji, opasila, buče, lepe nedelje). O plesu na ta dan poroča že Valvasor in omenja zanimive 

navade v zvezi z odkupom plesa in s prvim plesom. Ob zaključku večjega dela (žetve, mlačev) 

so Slovenci radi romali k raznim romarskim cerkvam blizu in daleč. Po navadi ob romarskih 

cerkvah plesa ni bilo, z izjemo romarskega vrtca, ki so ga še do zadnje vojne igrali romarji na 

Sladki gori, Ptujski gori itd. Ob jeseni – v poznopoletnih dnevih so prišla na vrsto opravila 

(mletev prosa, teritev, ličkanje koruze, pripravljanje stelje), pri katerih je bila potrebna pomoč 

soseske. Vsa ta opravila so se vedno končala s plesno zabavo, zato ljudi za delo ni 

primanjkovalo. Mladi so ta dogodek nestrpno čakali. Posebnih plesnih navad ob takih 

priložnostih ni bilo. Preja je na Slovenskem že pred vojno popolnoma zamrla, včasih pa je bila 

najpogostejša priložnost za ples ob poznojesenskih in zimskih večerih. Fantje so namreč z 

godcem šli vasovat v hišo, kjer so luščili bučne pečke, česali prejo, ali če so dekleta predla. Ob 

zimi – v decembrskih dneh pravega javnega plesa ni bilo, saj so ljudje menili, da se v adventu 

ne spodobi plesati. Prvi ples v gostilni je bil šele na štefanovo. Dandanes zadnjo noč v letu 

večinoma preplešemo, v prejšnjem stoletju pa se je ples po vaseh začel šele na novega leta 

dan popoldne. Tudi Valvasor pravi (Ramovš, 1992), da so Slovenci začeli plesati na novega leta 

dan in nato vsako nedeljo do pusta. Ples je bil po domovih tudi ob »ofiranju«, ko so prišli voščit 

godovniku. Ponekod so plesali ob kolinah, ki sta jim sledila pojedina in ples. S plesi so tako 

razbijali enoličnost vsakdanjega življenja (Ramovš, 1992). 

2.4.6 S plesom povezano glasbeno izročilo 

Slovenska plesna dediščina izjemoma vsebuje plese, pri katerih se hkrati poje in pleše. 

Večinoma gre za vabilo na ples, za ponazarjanje vsebine pesmi (npr. trden most, Bela, bela 

lilija ali Marička sedi na kamenu), tudi za kolanje ipd. »Pregled, kaj nam ljudske pesmi povedo 

o plesu, je pokazal, da so podatki predvsem v tistih pesmih, kjer je ples povezan z njihovo 

vsebino in vlogo (plesne pesmi). Ples je lahko v pesmih gibalo dogajanja in vzrok spora, kar je 

najpogosteje v pripovednih pesmih, lahko je samo okoliščina za dogajanje, pogosto pa služi za 

prispodobo« (Ramovš, 1998a, str. 95). 

 

Pri plesni pesmi je bistvena njena vloga, zato jo opredelimo kot tisto pesem, ki se poje ob plesu 

(Ramovš, 1999a). Glede na to, da se v disertaciji ukvarjam le s slovensko ljudsko plesno 

dediščino, se plesnih pesmi ne lotevam temeljiteje, čeprav so v redkih primerih prisotne. Bolj 

kot te zasledimo parafraze, ki so omogočale, da ljudje niso pozabili melodije plesa. »Tako nam 

parafraze dokazujejo obstoj plesa v krajih, kjer je bil že pozabljen. Seveda domnevno, ker 

moramo pri tem upoštevati dejstvo, da so se širile samo parafraze, ne pa tudi plesi« (Ramovš, 

1998a, str. 94). Čevljarski cehovski ples, imenovan navadno šuštarska ali šuštarpolka, ter 

belokranjska različica »zibenšrita« iz Preloke, pri kateri so peli pesem Izrasla je kopinja, sta 

parna plesa, ob katerih se lahko poje. Izjema je bil tudi ples kolanje (preprost ples praviloma 
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brez glasbene spremljave), kjer ni bil bistven ples, temveč le petje. Kolanje je bilo prisotno v 

krajih, od koder izvirajo Uskoki. »Kolanje je bilo preprosto, lahko samo hoja po krogu naprej 

ali pa sestavljeno iz stalno ponavljajočega se motiva dveh ali treh korakov naprej in enega 

nazaj« (Ramovš, 1999a, str. 168). Vse druge plesne pesmi na Slovenskem so nestalne, kar 

pomeni, da so bile sestavni del plesa le priložnostno (Ramovš, 1999a). Tudi velika skupina 

stalnih plesnih pesmi je vezana večinoma na plesne igre, besedila pesmi pa se navezujejo na 

vsebino in potek igre. Z vsebino plesa se ujemajo pesmi pri plesnih igrah z izbiranjem 

soplesalca s pomočjo blazine, pri otroški igri z zbiranjem, imenovano po plesni pesmi. S 

potekom igre (z odvzemanjem in privzemanjem) pa se ujemajo tudi besedila plesnih pesmi 

(Ramovš, 1999a). 

 

Inštrumentalna glasba je na Slovenskem praviloma spremljala ples in dokaj znano je, da se na 

Slovenskem ob plesu ne poje. Za večino slovenskega plesnega izročila, ki ga sestavljajo 

predvsem parni plesi, to velja (Ramovš, 1992, 1999a). Zato je imelo pomembno vlogo 

godčevstvo, ki je pomenilo živo glasbeno spremljavo plesnemu izročilu. Godec je z načinom 

igranja, tempom in melodijami pomembno vplival na plesno izvedbo, tudi na to, kaj so ljudje 

plesali. »Predvsem je bila odločilna njegova vloga pri prenašanju repertoarja. Godčevska 

spremljava pa je z načinom izvedbe plesnih melodij v plesalcih spodbujala tudi ustvarjalnost 

za oblikovanje variant. Le-te so ob ugodnih okoliščinah zaživele in se z izvedbami talentiranih 

plesalcev razvijale naprej« (Tekavec, 2000, 42–43). Na priljubljenost plesa vplivajo tudi 

njegova oblika in melodija, »skladnost ritma in gibov, predvsem pa drugačnost od doslej 

znanega. Včasih postane nek ples popularen tudi iz drugih vzrokov, na primer zaradi političnih 

dogodkov« (Ramovš, 1990, str. 107). 

 

Glasbena spremljava plesov, ki izvirajo iz izročila, je bila pestra in se je ves čas spreminjala, 

opaziti pa je mogoče nekaj značilnih glasbenih struktur, ki sam ples določajo. Tako je večina 

novejših plesnih melodij dvodelnih, vsak del ima osem taktov ali s ponovitvijo 16, odstopanja 

so sorazmerno redka. Melodije štajeriša, mrzulina in njegovih različic imajo praviloma 

predtakt. Večina melodij ima dvodobni in tridobni metrum, izjeme predstavljajo plesne 

melodije, kjer se dvodobni metrum menja s trodobnim. Pri dvodobnih metrumih je pogosto, 

da takt sestavljata dve četrtinki, štiri osminke ali kombinacija ene četrtinke in dveh osmink. 

Izjemo predstavljajo različice ceprla, pri katerem dvema osminkama sledi osminka s piko in 

šestnajstinka; drugačna je struktura točke, pri kateri četrtinki s piko sledi osminka. Drugačni 

so tridobni metrumi, ki jih lahko sestavljajo tri četrtine ali tri osminke, lahko tudi četrtinka, 

četrtinka s piko in osminka (Ramovš, 1992). 

Za petje na Slovenskem je značilno, da je v njem sodelovalo več ljudi in da je bilo večglasno, 

godci pa so sorazmerno pogosto igrali samostojno, še zlasti ko je starejša glasbila nadomestila 

harmonika. Glasbeni sestavi so bili pogosto priložnostni, npr. iz godcev, ki so igrali na violino, 

violo, bas; violino, harmoniko, klarinet; harmoniko, klarinet, rog; violino, klarinet, bas ipd. Za 

ples so igrale manjše pihalne godbe, v Beli krajini so se med obema svetovnima vojnama 
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uvaljavili tamburaški sestavi, v Reziji sta ples spremljala godca na citiri in bunkuli (Kumer, 

1983). 

2.4.7 Zapisovanje plesa 

Slovenska ljudska plesna dediščina se je ohranila tudi po zaslugi posebnega sistema 

zapisovanja plesa, ki ne temelji na besednem, temveč na grafičnem zapisu. Radoslav Hrovatin 

je že sredi 20. stoletja ugotavljal, da je za ples najbolj poveden videozapis (Hrovatin, 1950–

1951), a razen redkih izjem, ko so snemali že folklorizirane ali pa rekonstruirane plesne oblike, 

teh nimamo. Če gledamo gibanje v celoti in če ga želimo »rekonstruirati«, nam koristi grafični 

zapis s simboli, ki omogoča dokaj natančno določanje podrobnosti. Poleg tega »[f]ilmski trak 

lahko /…/ dokumentira nek ples le s stališča opazovalca, nikakor pa ga ne more dokumentirati 

s stališča plesalca samega in biomehaničnih pojavov, ki uravnavajo gibanje telesa in njegovih 

delov« (Ravnikar, 1969, str. 6), čeprav se je videozapis v praksi pokazal kot zelo nazoren in 

preprosto uporabljiv za ljudi, ki niso vešči rabe drugih zapisov.  

 

Najstarejše plesne zapise najdemo v grški in rimski kulturi, nekaj še v dobi Egipčanov. Iz 

ohranjenih hieroglifov (na posodah, zidovih) lahko sklepamo o takratnih plesnih oblikah, ki so 

bile še zelo preproste. Povsem nemogoče je, da bi iz takih podob lahko rekonstruirali celotno 

plesno sliko. Plesalec je ujet le v trenutku in lahko le sklepamo o drži telesa, »odnosu do 

morebitnih soplesalcev in celo o oblačilu, ne moremo pa ugotoviti časovnega poteka gibanja, 

ki predstavlja osnovo vsakega plesa. To bi dosegli šele z nizom takih slik, ki bi podajale drže 

plesalca v določenem časovnem zaporedju« (Ravnikar, 1969, str. 6).  

 

Prve grafične zapise plesov, ki so bili narejeni prav z namenom »branja« in prepoznavanja 

plesov, predstavljajo bolj in manj nazorne skice plesalcev v različnih trenutkih določenega 

plesa (Ravnikar, 1969). Leta 1928 pa je nemški koreograf in plesni pedagog Rudolf von Laban 

razvil in objavil dotlej najpopolnejši sistem za zapisovanje plesa, imenovan labanotacija. 

Razrešil je problem, kako zapisati ples kot tridimenzionalni pojav v dvodimenzionalnem zapisu 

(Bezjak, 2011). V Evropi je ta nazoren in univerzalen sistem zapisovanja plesov naprej razvijal 

Labanov učenec Knust, zato ga ponekod imenujejo kar »Laban-Knustov sistem«. Sam Knust pa 

je predlagal za to obliko zapisovanja gibanja izraz »kinetografija« (Ravnikar, 1969, str. 7). Sprva 

se je sistem uveljavil na področju baletne umetnosti, saj so se želele ohraniti pomembne 

koreografije za njihovo nadaljnjo in ponovno izvajanje (Ravnikar, 2004), na Slovensko ga je prvi 

prinesel baletni koreograf Neubauer. Pozneje je bil v uporabi tudi na drugih področjih – zelo 

obsežno prav na področju zapisovanja slovenskega plesnega izročila. Na Slovenskem je sicer z 

lastnim znakovnim sistemom plese zapisovala T. Marolt, Ravnikar pa je bil tisti, ki je na 

področju plesnega izročila v uporabo vpeljal kinetografijo. V izdaji njegove druge knjige, v 

kateri obravnava kinetografijo, je navedel, da je tovrsten »zapis ljudskega plesa namenjen 

predvsem znanstveni dokumentaciji« (2004, str. 6). 
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Prvotni zapisi so bili nepopolni, »saj so ljudske plese v samem začetku beležili le posamezni 

ljubitelji, šele v sredini 20. stoletja so k temu pristopili tudi znanstveni zavodi« (Ravnikar, 2004, 

str. 60). Zapis plesa v obliki kinetograma dokumentira ples sam, brez okolja, v katerem je bil 

zaplesan. Določajo ga trije pomembni parametri: 1. takt, v katerem se pleše, 2. gibi in 3. 

vzajemni prijem plesalcev (Ravnikar, 2004). Poleg tega nas pri slovenski plesni dediščini ne 

zanima le, kako plesalec pleše, temveč tudi, kakšen je njegov položaj glede na ostale 

soplesalce. Sistem kinetografije je podoben sistemu notnega zapisovanja – je tudi njemu 

prilagojen, tako da lahko skladno z notnim zapisom beremo tudi znake v kinetogramu. Plesna 

notacija ali kinetografija je torej standardizirano znakovno zapisovanje plesnih gibov, pri 

katerem se analizirajo težišče in premikanje telesa, smer različnih delov telesa v prostoru ter 

intenzivnost in trajanje gibanja vse od njegovega začetka do konca. S pomočjo kinetografije 

lahko zapišemo popolnoma vsak človeški gib (Bezjak, 2011), je pa dokaj zahtevno njeno 

zapisovanje in branje, kar marsikoga odvrača od njene uporabe. Leta 2012 je Bezjak ustvaril 

računalniški program za zapisovanje kinetogramov (LabaNotator, 2015). Bil je prvi na 

Slovenskem, ki se je lotil tovrstnega programiranja, program pa je prilagodil precej 

preprostemu delu – zapisovanju in branju kinetogramov slovenskih ljudskih plesov.  

 

Učiteljem bi poznavanje kinetografije zelo pomagalo pri spoznavanju slovenskega plesnega 

izročila, a je le peščica tistih, ki so branja sorazmerno preprostih kinetogramov, s katerimi so 

zapisani slovenski ljudski plesi, vešči. Da bi bilo spoznavanje kinetografije vključeno v redno 

izobraževanje osnovnošolskih učiteljev, ni upati, besedni opisi plesnega gibanja pa so pogosto 

precej zapleteni in prav tako večini učiteljev nerazumljivi. Za spoznavanje plesov, kakršni so se 

plesali na Slovenskem, tako osnovnošolskim učiteljem ne ostaja drugega, kot da obiskujejo 

seminarje in delavnice, kjer se teh plesov učijo, oziroma da se poslužujejo videogradiv, ki 

obstajajo. Ramovš je za Radiotelevizijo Ljubljana do leta 2005 pripravil 28 televizijskih oddaj 

(Kunej, 2005), v katerih so bili prav z namenom predstavljanja plesnega izročila javnosti 

posneti ljudski plesi s posameznih območij. Še nazornejši posnetki so nastali po letu 2010, ko 

je izšla prva zgoščenka z naslovom Ode, ka zaplejševa! (2010), sledile so še druge. Snemanja 

je vodil Ramovš, večinoma s plesalci Akademske folklorne skupine France Marolt, plesno 

izročilo Prekmurja je bilo posneto tudi s člani folklorne skupine iz Beltincev in Velike Polane. 

In čeprav je bil Ramovš sprva skeptičen do koristi izdajanja videoposnetkov v knjigah Polka je 

ukazana zapisanih plesov, je po letu 2010 (Plesno izročilo na Slovenskem, bnl [2011, 2012, 

2013, 2014, 2015]) ugotavljal, da je z njimi prenašanje plesnega izročila v sodobnost mnogim 

precej olajšano, da ga opravljajo bolje kot prej, ko posnetkov ni bilo, in da je z izdajanjem treba 

nadaljevati.   

2.4.8 Plesi otrok 

S prenašanjem slovenske ljudske plesne dediščine na otroke se raziskovalci slovenskega 

plesnega izročila razen izjemoma (Ramovš, 1985, 1994) niso ukvarjali. Po letu 2000 je bilo 

prizadevanj, da bi to področje bolj razvili, več, priročnike in prispevke pa so pisali učitelji in 
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drugi (Fuchs, 2007; Gaberščik, 2009; Kmetec, 2010; Knific B., 2005c; Knific M., 2004, 2005, 

2007; Knific in Knific, 2007, 2009; Koban Dobnik, 2005; Lubej, 2012).  

 

Avtorji (Fuchs, 2007; Kmetec, 2010; Knific B., 2005c; Knific M., 2004, 2005, 2007; Knific in 

Knific, 2007, 2009; Lubej, 1997, 2012; Ramovš, 1994) so v svojih delih razmišljali in pisali o 

plesnem izročilu odraslih, ki bi ga bilo mogoče posredovati otrokom, in o otroškem plesnem 

izročilu. Izročilo, kjer so osnovne prvine gibanja hoja, tek in poskakovanje, so se avtorjem zdele 

preprostejše in otrokom primernejše, kot posebno primerno so opredeljevali otroško plesno 

izročilo. Med njimi rajalne igre, ki so kot skupinske plesne igre z značilno krožno prostorsko 

obliko, razno vijuganje, igre, povezane s preprosto hojo ali tekom v polkrogu, spirali ipd. 

Tovrstne igre pogosto spremlja peto ali ritmično govorjeno besedilo, ki prav tako sodi v 

pesemsko izročilo.  

 

Otroci se igrajo že takoj po rojstvu, še bolj igranje predstavlja del njihovega življenja pozneje, 

in sicer se pogosto igrajo »ne da bi vedeli, kje so se igre naučili oziroma kakšen pomen je igra 

prvotno imela. Pravila posameznih iger prilagajajo danim razmeram in pogojem, vanje vnašajo 

nove, moderne pripomočke, jih postavljajo na nova področja in se jih igrajo zgolj zato, da se 

sprostijo, družijo ter zabavajo« (Arh, 2009, str. 45).  

 

Mnoge igre, ki so danes namenjene le zabavi, so imele v svoji osnovi obredni pomen 

(odganjanje zlih duhov, priporočanje dobre letine, zdravja ipd.). Kot je ugotavljal Ramovš 

(1992), na Slovenskem pravzaprav pravih otroških plesov niti ne poznamo oziroma zapisano 

ustrezneje – otroški plesi so pravzaprav otroške igre, ki temeljijo na ritmičnem gibanju. 

Najmlajši otroci so se npr. prijeli za roke, naredili krog, se pomikali v smeri urinega kazalca in 

se igrali Ringa, ringa raja. Otroci, ki so že hodili v šolo, so se igrali igre z odvzemanjem in 

privzemanjem, pri čemer se ena skupina manjša in druga veča. Med starejšo plast izročila sodi 

še danes znana plesna igra Al je kej trden most. Med šolske plese pa zaradi besedila in načina 

prenosa teh plesov med otroke uvrščamo Belo, belo lilijo (najbrž je škotskega izvora, znana je 

po vsej Sloveniji), Rdeče češnje rada jem (igra izbiranja), A je črna kuharca doma in plesni igri 

Prišla majka s kolodvora ter Potujemo v Rakitnico (Ramovš, 1980). Od plesnih otroških iger je 

znana Marička sedi na kamenu, ki je po svojem izvoru nemška, besedilo pesmi pa povzema 

srednjeveško incestno balado. Med slovenske otroke se je razširila prek šolskega sistema v 

prvi polovici 20. stoletja po posredovanju učiteljic, ki so se šolale v nemških učiteljiščih.2 V 

novejšem času se najpogosteje pojavlja Glej, kak kmetič seje svoj oves. V Porabju poznajo igro 

Gremo, dekle v kolivrat. Pred drugo svetovno vojno in tudi pozneje so se otroci pogosto igrali 

kačo zvijat, otroci v Kropi so poznali plesno igro dreto šivat, ki so jo plesali brez glasbene 

spremljave ali spremljajočega ustaljenega govorjenega besedila, soroden ji je ples vrečo šivat. 

V Kropi in na Jesenicah so otroci kovtre šivali. V sklop »vitja kač« sodijo otroški plesi kačo vit, 

                                                      
2 Igro so plesali povsod enako, tekst se v posameznih variantah malo razlikuje, zadnji dve kitici sta bili dodani iz 

»vzgojnih« razlogov šele kasneje. 
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polža zvijat in most. Zvijanje kače je imelo v osnovi magičen pomen. Včasih so se tudi igrali, da 

bi glava kače ujela svoj rep.  

 

Pogosto se v otroških plesih skrivajo ostanki obredov in plesi odraslih. Ko so odrasli opustili 

ples, so ga prevzeli otroci in tako otroško plesno izročilo v nekaterih primerih predstavlja fazo 

razvoja plesov, ki so bili sprva v domeni odraslih. Podoben pojav prehajanja izročila z odraslih 

na otroke je mogoče zaslediti tudi pri šegah in navadah. Zanimivo je v Reziji, ko otroci plešejo 

tako kot odrasli (Ramovš, 1992). 

 

V poznejšem mladostniškem obdobju so otroci pri plesu tudi drugod na Slovenskem poskušali 

posnemati odrasle. Veliko časa so preživeli s starši in odraslimi osebami. Spremljali so jih pri 

raznih opravilih (na polju, ličkanju koruze, pospravljanju sena ipd.). Na ohcetih in zabavah, ko 

se je lahko plesalo tudi več dni zaporedoma, so opazovali odrasle ter ob tem pogosto skrivaj 

oponašali njihovo plesanje – se ga namenoma ali ne namenoma učili. Ko so prvič odšli na ples 

– dekleta pogosto pri sedemnajstih ali osemnajstih letih; fantje pa navadno takoj, ko so bili 

sprejeti v fantovsko družbo in so lahko vasovali – so plesne korake vsaj približno že morali 

obvladati ali pa so se jih učili s posnemanjem dobrih plesalcev. Ob plesu odraslih je torej 

»živelo tudi otroško plesno izročilo, za katerega je značilno prvinsko gibanje, ki je na meji med 

igro in plesom« (Fuchs, 2004, str. 6).  

2.4.9  Plesi odraslih 

Znanstvenih in strokovnih etnokoreoloških zapisov slovenskega ljudskega plesa vsekakor ne 

moremo v nespremenjeni podobi posredovati otrokom, saj so mnoge plesne prvine za otroke 

pretežke in zaradi posebnega psihofizičnega razvoja otrok zanje manj primerne. Plesov 

odraslih, kakršni so obravnavani v etnokoreoloških delih, ne smemo kar avtomatično prenašati 

na otroke. Prav je, da se otroci seznanijo s slovenskim plesnim izročilom, ni pa prav, da jim ga 

prenašamo v neprilagojeni obliki. »Dokaj nesmiselno se nam zdi, da bi odrasli ljudje verjeli v 

Miklavža, mu pisali pisma in se kot otroci veselili njegovega prihoda, ne znamo pa se vprašati 

o smiselnosti odrskega prikaza božičnega razpoloženja, kjer vlogo očeta, matere in Miklavža 

odigrajo trije otroci. Možnosti, da otroke seznanimo z otroškim izročilom, je sicer manj, kot če 

za osnovo vzamemo vso našo dediščino, in kar je kot zaviralno dejstvo tovrstnega ravnanja še 

pomembnejše: za kakovostno delo potrebujemo več specifičnega znanja, ki nam je pogosto 

manj dosegljivo in je tudi v manjšem obsegu zbrano. Z otroškim izročilom se je ukvarjalo manj 

raziskovalcev kot z izročilom odraslih, pa tudi otroci bi vsaj navidezno radi čim prej odrasli in 

prevzeli vloge svojih staršev. A za to bo še čas. Prav je, da se ukvarjajo z izročilom svojih 

preteklih vrstnikov, saj če ne bodo otroci ohranjali in poustvarjali izročila otrok, le kdo ga bo 

potem« (Knific M., 2007, str. 21–22). 

 

Slovenski ljudski plesi odraslih so primerni tudi za otroke. Primerni so skoraj vsi, če jih 

poenostavimo in prilagodimo psihofizičnim in plesnim zmožnostim otrok. Pri dvodelnih plesih 
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(šuštarska, šotiš, najkatoliš, krajcpolka, kosmatača, ta požugana, mlinček ipd.) prvi del 

prilagodimo tako, da značilne geste pustimo enake (udarci, poskoki, gibi z rokami itd.), 

poenostavimo pa plesno držo. Drugi del plesa (trikoračna polka, cvajšrit, valček ipd.) pa 

poenostavimo v preprosto vrtenico ali kakšno drugo preprosto obliko. Prilagodimo tudi plesno 

držo. 

2.5 SLOVENSKA LJUDSKA PLESNA DEDIŠČINA V SODOBNOSTI 

Slovensko plesno izročilo oziroma slovenska ljudska plesna dediščina živi tudi v sodobnosti, 

vendar v drugačni obliki in funkciji kot v desetletjih pred drugo svetovno vojno, ko so bili njeni 

nosilci praviloma prebivalci slovenskega podeželja. Danes slovensko ljudsko plesno dediščino 

na vajah in nastopih v različnih odrskih postavitvah poustvarjajo in s tem svojstveno tudi 

oživljajo folklorne in njim sorodne skupine. Nekateri plesi so se ohranili v sodobni plesni praksi, 

oživljajo jih učitelji v procesu osnovnošolskega izobraževanja, živijo v okviru neformalnih 

izobraževanj na ljudskih univerzah in podobno.  

 

Površni opazovalci bi dejali, da je slovensko plesno izročilo izginilo iz našega obličja, a ni tako 

– se le spreminja. Tudi v preteklosti, ko je plesno izročilo živelo brez posegov, povezanih s 

potrebo po njegovem oživljanju, se je ves čas spreminjalo. Kar je v zvezi s spreminjanjem danes 

drugače, je to, da se je v največ primerih ključno spremenila njegova funkcija – ples zase je 

najpogosteje preoblikovan v ples za druge. Spreminjanje in drugačenje plesov pa se seveda ni 

začelo z njegovim oživljanjem in folkloriziranjem. »Prenašanje plesov /…/ nikoli ni bilo prav 

natančno. Ljudski godci ne poznajo not, melodije so si zapomnili, kot so jih slišali, če pa je kdaj 

kaj ušlo iz spomina, so jih zaigrali po svoje« (Ramovš, 1992, str. 27). Še večjim takim 

spremembam pa je bil podvržen ples. Plesalci in s tem prenašalci so si zapomnili bistvene 

prvine plesa, zato so ga poenostavili svojemu načinu plesanja in ga prilagodili melodiji, ki jim 

je ostala v glavi. Tako se je ples širil po pokrajinah in se spreminjal (Ramovš, 1992). 

 

Ramovš (1992) je pisal, da je slovensko ljudsko plesno dediščino v pravem pomenu besede 

doživel le v Reziji, kjer je še živa, drugod pa je že zamrla in jo je mogoče spoznavati le iz 

pripovedovanja (Stres, 2010). Na Pohorju se je po mnenju Fuchsa (2004) slovenska ljudska 

plesna dediščina ohranila vse do šestdesetih let 20. stoletja. N. Kos je še leta 1982 območja na 

Kozjanskem, v Prekmurju in na Štajerskem, predvsem pa v Reziji označila kot »oaze pravega 

ljudskega plesa« (Kos, 1982, str. 107), čeprav pri tem verjetno ni mislila plesnega izročila, kakor 

ga v disertaciji opredeljujem sama, temveč že folklorizirano in odrsko preoblikovano plesno 

izročilo.  

 

Po mnenju otrok naj bi bila slovenska ljudska plesna dediščina zastarela in neprimerna za 

sodoben način življenja (Rozman, 2009). Učitelji so menili, da otroci zelo radi plešejo 

(predvsem deklice). Otroški svet igre pa vseeno ne tone v pozabo (Rozman, 2009), le spreminja 

se in dobiva nove plesne razsežnosti. Človek ga nehote prilagaja svojemu trenutnemu 



 

35 

občutenju in načinu življenja ter s tem dokazuje, da se je ples spreminjal tudi v preteklosti 

(Ramovš, 1980). Danes slovenskemu plesnemu izročilu pripisujemo visoko, vendar izključno 

muzejsko vrednost, v resnici pa del izročila živi v vsakem izmed nas in drobec tega človek 

prenaša v prihodnost (Košuta in sod., 1985). Slovensko plesno izročilo namreč priča o človeški 

preteklosti, o šegah in navadah, ki so nekoč spremljale življenje, v sebi pa nosi sporočilo, ki 

spaja preteklost in prihodnost (Košuta in sod., 1985). V sodobnost ga sicer najbolj prenašajo 

folklorne skupine, saj je bila vsaj doslej to ena njihovih najpomembnejših nalog (Knific B., 

2005a, 2005b, 2005c).  

 

Slovenska ljudska plesna dediščina pa svoje drugotno življenje živi tudi drugje. Nedvomno na 

seminarjih, ki jih za njeno popularizacijo pripravljajo Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti in druge ustanove, saj se ljudje tam učijo plesov in jih tako poustvarjajo. 

Plesov, ki izvirajo iz izročila, se učijo študentje na Fakulteti za šport, občasno na pedagoških 

fakultetah, študentje glasbene pedagogike Akademije za glasbo (na bolonjskem magistrskem 

študiju), njihovo oživljanje ima v okviru Slovenske plesne hiše v programu Kulturno in 

etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. Na neformalnih izobraževanjih se s slovenskim 

plesnim izročilom srečujejo ljudje, ki obiskujejo programe vseživljenjskega učenja na ljudskih 

univerzah, s plesom se je mogoče srečati v nekaterih slovenskih muzejih, ob tem pa ima 

slovenska ljudska plesna dediščina svoje mesto v okviru osnovnošolskega vzgojno-

izobraževalnega programa. Ples (p)ostaja živ, če se pleše in na tem mestu drugo ni pomembno.    

2.5.1 Poustvarjanje slovenske ljudske plesne dediščine 

Članek Festival slovanskih narodnih plesov iz leta 1934 priča o tem, da so bili že v zgodnjih 

tridesetih letih 20. stoletja na naših tleh organizirani nastopi oziroma srečanja folklornih 

skupin (tudi iz različnih držav) (več o tem Kunej, 2004). V omenjenem prispevku je med drugim 

zapisano sledeče: »Člani (-ice) vseh številnih plesnih skupin so večinoma sami preprosti kmetje 

(-ice), ki bodo predvajali svoja originalna narodna kola, plese oz. igre v svojih slikovitih 

narodnih nošah ob spremljanju svoje lastne godbe in deloma s petjem narodnih pesmi. 

Slovanski narodni plesi bodo predstavljali mogočno manifestacijo vseslovanske vzajemnosti, 

bodo pa tudi v tujsko-prometnem oziru zelo pomembna narodna svečanost, ker bodo privabili 

veliko število gostov iz inozemstva in Jugoslavijo in iz naše dežele v Ljubljano« (Festival 

slovanskih narodnih plesov, 1934, str. 3). 

 

Folklorne skupine, katerih cilj je dejansko nastop, iz prvin ljudskega izročila sestavljajo različne 

programe, ki so po eni strani povsem umetne tvorbe (odrske interpretacije plesnih dogodkov; 

slovenska ljudska plesna dediščina služijo kot motiv za predstavljanje abstraktnih vsebin), po 

drugi strani pa brez velikih posegov posnemajo načine plesanja v preteklosti. Zato je manj 

primerno, da jih označujemo z izrazom koreografija (ker gre pri koreografijah večinoma za 

popolnoma na novo ustvarjeno avtorsko delo), ampak z izrazom odrska postavitev, ker z njim 
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povemo, da so prvine ljudskega plesnega idr. izročila prirejene za oder, niso pa popolnoma na 

novo izmišljene (B. Knific, osebna komunikacija, oktober 2013).  

 

Izraz koreografija v prevodu iz grščine dobesedno pomeni zapisovanje gibov in je sestavljena 

iz dveh besed (choreios ali choros, kar pomeni ples, tudi zbor, in graphos, graphia, kar pomeni 

pisati, tudi risati). Torej »pod pojmom koreografija razumemo danes umetnost ustvarjanja, 

izmišljanja, sestavljanja in gradnje plesov in plesnih skladb v skladno umetniško celoto« 

(Neubauer, 2006, str. 7).  

 

Prikazovanje slovenskega plesnega izročila občinstvu v vzgojno-izobraževalnem delu ne sme 

biti končni cilj vseh prizadevanj. Naša glavna naloga naj bo seznaniti učence z osnovnimi 

gibnimi elementi, jih plesno opismeniti, jih za ples navdušiti in jim ob plesu stalno razvijati 

ritmični in melodični posluh. R. Kunej (2006) navaja tudi dve vrsti občinstva, ki si ogleda plesni 

nastop. Prvo je »tuje občinstvo«, ki pasivno gleda nastop ali plesno predstavo in kjer je položaj 

posameznika v plesnem dogodku ustaljen, v drugem pa je občinstvo lahko del plesne zabave, 

nastopa, ki jo gleda, opazuje in komentira. V slednjem občinstvo lahko na plesnem dogodku 

sodeluje in ga skupaj z godci in plešočimi dejavno soustvarja ter ima možnost svobodnega 

prehajanja med položaji plesalca, godca in gledalca. Ko plešemo ali nekoga opazujemo pri 

plesu, se nam sprožajo čustva in vzbujajo v nas tudi določen interes ali odpor. 

 

V vseh plesih, od prvih začetkov pa do današnjih dni, sta delovala enak »plesni nagon« in 

podoživljanje le-tega. Še danes velja ples za navdušene plesalce izraz njihovega notranjega 

življenja. Ples ni samo odraz našega odzivanja na ritem, temveč je tudi odraz duševnega in 

duhovnega sveta. »Za človeka pomeni potrebo – biofiziološko (po ritmičnem gibanju ob glasbi, 

kar predstavlja poseben užitek), psihološko (usklajevanje gibanja z izrazom in doživljanjem) in 

sociološko (druženje z vrstniki, spoznavanju ljudi, zlasti nasprotnega spola)« (Brun in Remic, 

2004, str. 10). Zanimivo se je vprašati, kaj človek doživlja, ko pleše. »Ko plešem, doživljam 

najpopolnejši stik s seboj, zavem se svoje biti. V ples prikličem spet otroško igrivost stopal in 

dlani in znova prižgem nagajive iskre v očeh. Milijon možnosti imam, da vsak trenutek ustvarim 

nekaj neponovljivega, nekaj, kar lahko storim le jaz in kar je odvisno le od mene. Prav ta 

osvobojenost pa mi omogoča, da intenzivno začutim soplesalca, drugega človeka. Ne vidim ga, 

ne slišim ga, ne tipam ga in ne premišljujem o njem. Čutim ga …« (Knez v Kos, 1982, str. 15). 

Nedvomno se plesalec ljudskih plesov lahko osvobodi zunanjih vplivov, se obrne vase in najde 

svoje bistvo in svoje užitke. Lahko doživi globino svojega jaza z občutki sreče in zadovoljstva. 

Podobno so delovali »stari narodi – ker so verovali, da se v plesu približujejo bogovom, so 

plesali, da bi izprosili dež, povečali rodovitnost, da bi imeli srečo v vojni, da bi odvrnili smrt od 

bolnikov itd.« (Podgorelec, 1965, str. 7). 

 

Če danes otroku poustvarjanje ljudskih plesov ne prinaša ugodja in prijetnih občutkov, lahko 

vzroke iščemo ravno v načinih posredovanja tega otrokom. Otrok v zgodnji stopnji razvoja 

psihofizično še ni zrel za dojemanje plesov odraslih, zato jih je nujno treba prilagoditi. Žal smo 
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res prevečkrat priča plesu, ki je bolj telovadba in manj umetnost – v resnici povezuje telo in 

duševnost tistih, ki plešejo. Treba je pomisliti, kako otroka pripraviti na ples, da ga bo ustrezno 

doživljal in ga kot takega posredoval gledalcem. Slovenska plesna dediščina mora biti izvedena 

doživeto. Nedoživetost plesa ne more prepričati ne »pasivnega« in ne »aktivnega« gledalca. 

2.5.2 Folklora in folklorizem 

Besedo folklora je prvič uporabil John Thoms leta 1846 v Angliji kot sestavljenko iz folk 

(ljudstvo) in lore (poznavanje) (Stanonik, Terseglav in Slavec Gradišnik, 2004). Pozneje so izraz 

prevzeli v številnih drugih jezikih, na Slovenskem se je uveljavil ob koncu 19. stoletja. 

 

»Danes ljudski ples – kot ga je za 20. stoletje definirala slovenska etnokoreologija, praviloma 

ne živi več v svojem 'prvotnem', ampak v 'drugotnem, imitiranem življenju'« (Kunej, 2012, str. 

11). Živi v folklornih in njim sorodnih skupinah, tudi na drugih mestih. Pogovorno in pogosto 

tudi v medijih ter programskih zloženkah folklornih skupin se za folklorno skupino uporablja 

kar izraz folklora, ki pa ni primeren. Etnologi namreč z izrazom folklora označujejo ljudsko 

duhovno kulturo (slovstvo, glasbo, ples, šege). Ne more torej nastopati folklora, ampak 

folklorna skupina, ki poustvarja pojavne oblike folklore, prvenstveno predvsem ples (B. Knific, 

osebna komunikacija, oktober 2013).  

 

Ljudski ples pa se s prehodom v folklorno skupino preoblikuje v folklorni ples (Knific B., 2010a, 

2010b; Kunej, 2012; Ramovš, 2004). Z izrazom folklorni ples torej označujemo folklorizirane 

plese, ki izhajajo iz izročila. »Ljudski ples se s prehodom v folklorizirano obliko ne le funkcijsko, 

temveč tudi oblikovno spremeni, zaradi česar ga je od trenutka, ko ta preide v folklorno 

skupino, smiselno preimenovati v folklorni ples, saj ločevanje enega in drugega pripomore k 

jasnejšemu doumevanju njegovih primarnih, sekundarnih in terciarnih oblik« (Knific B., 2010a, 

str. 116). Folklorni ples je torej prisoten v folklornih skupinah, ki delujejo po različnih krajih 

Slovenije.  

 

Pri ljudeh, ki tako ali drugače interpretirajo dediščino in gradijo sodobnost na prikazu 

preteklosti, se pojavljajo težave, saj tako delo pogosto vstopa na polje folklorizma, tudi kiča, 

redkejše in za stroko sprejemljive oblike prenašanja dediščine v sodobnost pa nastajajo na 

osnovi strokovno utemeljenih modelov (Bogataj, 1992). O folklorizmu kot družbeno-

kulturnem pojavu, ki ima pozitivno ali negativno konotacijo, so pri nas pisali Terseglav, M. 

Stanonik, Muršič, Bogataj in drugi – ponovno predvsem etnologi, folkloristi in kulturni 

antropologi. Terseglav (1989) je folklorizem opredelil kot družbeno-kulturno dejavnost, »pri 

kateri so folklorne prvine (šege, plesi, pesmi) vzete iz prvotnega okolja in predstavljene kot 

posebnost, kot rekonstrukcija preteklosti ali kot turistična ponudba in zabava« (str. 130), M. 

Stanonik (1990) govori o folklorizmu kot o »folklori iz druge roke« (str. 20), Muršič (2004) ga 

opredeljuje kot »[p]osmrtno življenje folklore« (str. 9), Bogataj (1992) pa piše: »Značilnost 

folklorizma kot poustvarjalnega kulturnega pojava je poudarjanje zunanjih kulturnih prvin, 
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njihovo nestrokovno postavljanje na raven posebnosti, nekritično vključevanje dediščine v 

koncepte turističnih prireditev in na področje zabave […]. Folklorizem je pravzaprav 

nadomestek (instant) dediščine, lahko bi ga označili tudi kot ponaredek, ljubiteljsko (torej 

nestrokovno) rekonstrukcijo, pogosto tudi banalizacijo« (str. 16).  

 

Folklorizem se je sicer uveljavil dokaj pozno, njegove pojavne oblike pa so znane že v 

razsvetljenstvu, ko sta se s pojavom industrializacije močno spremenila kultura in življenje 

najširšega sloja prebivalstva. Preselitev množic v tuje okolje, pri čemer je mišljeno 

preseljevanje ljudi z vasi v mesta, je onemogočala stalen stik s tradicijo, kar je izzvalo 

sentimentalen odnos do kmečke kulture, ki je postala temelj za različne oblike folklorizma. Na 

Slovenskem se folklorizem pojavi v 19. stoletju v čitalniških krogih z izredno domoljubno noto, 

poudarja pa zunanje in zanimive prvine ljudske kulture, kot so narodni motivi v slikarstvu, 

pesništvu, narodni melos, »narodna noša«, ples ipd. Njegov razvoj lahko spremljamo vse do 

danes, ko se »folklorizem pojavlja zaradi zabave ali kot nadomestek za prvotne folklorne 

oblike« (Kranjec, 2001, str. 9). 

 

Če se omejimo na folklorno dejavnost, znotraj katere je bistvena skrb posvečena ustreznemu 

prenašanju ljudskih plesov v sodobnost, potem moramo ugotoviti, da področje sodi med tista, 

za katera je s strokovnega stališča dobro poskrbljeno. Nekatere kakovostne folklorne skupine 

predstavljajo živ muzej, njihovi člani pa so »igralci« gledališča zgodovine, torej plešejo plese in 

prikazujejo utrinke preteklih načinov življenja, povezane s plesi, pesmijo, z glasbo, oblačilno 

podobo (Bogataj, 1992). Člane teh skupin (otroških in odraslih) imenujemo folklorci oz. 

folklorniki. Besedo folklornik je v svojem razmišljanju o folklori, folkloristiki in folklorizmu v 

kratkem članku v Deloskopu uporabil Rajko Muršič (2004) kot izraz za ljudi, »ki sodelujejo v 

folklornih skupinah« (str. 9). V pogovornem jeziku in tudi v poljudnih delih, zapisih …, ki jih 

pišejo vodje in člani folklornih skupin (in tudi novinarji), se uporablja izraz folklorist. Stroka 

uporabo tega izraza za označevanje članov folklornih skupin zavrača, saj je folklorist 

»strokovnjak, ki raziskuje folkloro nasploh ali njeno posamično zvrst« (Stanonik, 2004b, str. 

131). Da je uporaba izraza folklorist za označevanje članov folklornih skupin neprimerna, je 

bilo večkrat izpostavljeno na različnih seminarjih, ki jih je v devetdesetih letih organizirala 

takratna Zveza kulturnih organizacij, enkrat tudi na okrogli mizi društva Folk Slovenija 

(neprimernost uporabe tega izraza za člane folklornih skupin je na njej dokazoval Marko 

Terseglav). Kot primernejši je bil predlagan izraz 'folklorec' (Stanonik, 2004a), a se med člani 

folklornih skupin ni uveljavil. Poleg tega za označevanje članov folklornih skupin nastajajo tudi 

novi izrazi, z besedotvorno podstavo »folklor-« – npr. izraz folkloraš, ki je bil za označitev člana 

folklorne skupine večkrat uporabljen na koncertu ob 30. obletnici folklorne skupine Rej iz 

Šmartna pri Slovenj Gradcu leta 2004. Vendar je danes v strokovni uporabi najsplošnejši izraz 

folklornik, s katerim označujemo člane otroških in odraslih folklornih skupin. V pogovornem 

jeziku in tudi v poljudnih delih, člankih, ki jih pišejo vodje in člani folklornih skupin (pa tudi 

novinarji), se še vedno uporablja folklorist, stroka pa uporabo tega izraza za označevanje 

članov folklornih skupin zavrača, saj se ta izraz že od časa med obema svetovnima vojnama 
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uporablja za označevanje strokovnjaka, ki raziskuje folkloro nasploh ali njeno posamično zvrst. 

Da je uporaba izraza folklorist za označevanje članov folklornih skupin neprimerna, je bilo 

večkrat izpostavljeno na različnih seminarjih, ki jih je v devetdesetih letih 20. stoletja 

organizirala takratna Zveza kulturnih organizacij, pozneje pa Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti (Knific B., osebna komunikacija, oktober 2013). 

2.5.3 Folklorna skupina 

Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v osnovno šolo poleg rednega vzgojno-

izobraževalnega dela lahko poteka tudi v okviru zunajšolskih dejavnosti, in sicer v okviru šolske 

folklorne skupine ali folklornega krožka. Oboje je mogoče v šolah, kjer imajo med učitelji 

ustrezno usposobljene mentorje ali pa dejavnost vodi zunanji mentor. 

 

Folklorna skupina je skupina ljudi, ki deloma ohranja, predvsem pa poustvarja ter na različnih 

prizoriščih predstavlja prvine ljudskega izročila. V svoje nastope poleg slovenske ljudske plesne 

dediščine, ki zavzema osrednje mesto, vključujejo tudi ljudsko pesem ter nekatere šege in 

navade, ki so z ljudskim plesnim izročilom smiselno povezane. Program izvajajo v kostumih, s 

katerimi poskušajo predstavljati način oblačenja ljudi ob posameznih dogodkih v preteklosti, 

v svojih vrstah pa združujejo tudi godce, ki skrbijo za ustrezno poustvarjanje plesnih viž (Knific 

B., 2005c). Folklorne skupine seznanjajo občinstvo z »ljudsko plesno in pevsko tradicijo 

predvsem na svojih nastopih, na raznih prireditvah, na festivalih ali pa na celovečernih 

koncertih. Z gostovanji v tujini pa predstavlja slovensko raznolikost širokemu občinstvu« 

(Janžič, 2007, str. 11–12).  

 

Folklorne skupine se delijo na otroške in odrasle. V Sloveniji danes obstaja okrog 250 otroških 

in 300 odraslih folklornih skupin. Cilj folklorne skupine je nastop, cilj folklornega krožka v šoli 

pa (lahko) tudi to, sicer pa učenci plešejo v razredu tudi sebi v zabavo. Hkrati pa se lahko 

ukvarjajo tudi z drugimi zvrstmi ljudskega izročila (ljudske pesmi, pripovedi, domače obrti, 

zbiranje gradiva ipd.). Otroške folklorne skupine skrbijo tudi za dejavnejše preživljanje 

prostega časa otrok. V njih se otroci srečajo z medsebojno interakcijo in telesno dejavnostjo, 

ki je zlasti v današnjih razmerah brez dvoma zelo pomembna za celotni otrokov razvoj 

(Sedevčič, 2009). »Časi, ko so otroške folklorne skupine predstavljale le 'podmladek' odraslim, 

je dokončno mimo. Danes vodje otroških folklornih skupin pripravljajo celovite, pogosto 

vsebinsko zaokrožene odrske postavitve, v katerih poustvarjajo način življenja otrok. Otroških 

skupin, ki bi jim lahko pripisali tehnično dovršenost, je na Slovenskem sicer še sorazmerno 

malo, po ustvarjalnosti in interpretativni moči pa velikokrat občutno prekašajo delo odraslih 

folklornih skupin« (Knific B., 2005c, str. 42). 

 
Vsak, ki želi voditi otroško folklorno skupino, si mora ob stalnem izobraževanju pridobiti tudi 

veliko izkušenj. Posamezne vodje se redno izobražujejo in tako skrbijo za višjo kakovostno 

raven svoje skupine. Pri tem je pomenljivo stališče A. Eterović: »Folklorno dejavnost je treba 
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nujno izseliti iz predala, v katerem domuje skupaj z veseljaškimi in nacionalistično-

domačijskimi stereotipi, ter jo emancipirati in enakovredno postaviti ob bok ostalim plesnim 

in odrskim zvrstem« (2010, str. 27). 

 

Folklorne skupine spadajo pod okrilje folklorne dejavnosti – eno od področij ljubiteljske 

kulture. Svetovalci za folklorno dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti ves čas skrbijo za strokoven razvoj folklorne dejavnosti. Sprva je bila tu kot 

svetovalka za folklorno dejavnost zaposlena M. Benčina, od leta 2003 do leta 2013 je bil na 

Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnost kot svetovalec za folklorno dejavnost 

zaposlen Knific. Pomagal je številnim folklornim skupinam na vseh področjih poustvarjanja 

slovenskega izročila in skrbel za razvoj celotne folklorne ljubiteljske dejavnosti na Slovenskem. 

Leta 2013 je vlogo svetovalke za folklorno dejavnost prevzela T. Ferenc Trampuš. 

 

Mnogo vodij folklornih skupin je tudi učiteljev, ki vključujejo slovensko ljudsko plesno 

dediščino v vzgojno-izobraževalni proces. Za njegovo vključevanja je s svojim delom na 

Fakulteti za šport skrbela M. Zagorc. Od leta 1981 do leta 2010 je poučevala predmet Ples na 

Fakulteti za šport. Od takrat dalje je še vedno nosilka omenjenega predmeta, ki obsega 45 ur, 

od tega je približna polovica ur namenjena učenju plesnega izročila. Po njeni zaslugi Fakulteta 

za šport skrbi, da študentje smeri Športna vzgoja (bodoči učitelji športne vzgoje) pridobijo 

nekaj znanja s področja slovenske ljudske plesne dediščine. Zadnja leta lahko znanja s področja 

slovenske ljudske plesne dediščine dobijo študentje glasbene pedagogike na Akademiji za 

glasbo, in sicer tisti, ki obiskujejo modul Slovenska ljudska glasbena dediščina na 

drugostopenjskem študiju. O slovenski ljudski plesni dediščini predava R. Kunej. 

2.5.4 Ples kot umetnost in šport 

Vrsta aplikativnih, strokovnih in znanstvenih delavcev meni, da je ples vrsta umetnosti in 

zabave, da ga lahko doživljamo kot igro, umetnost ali pa ga uporabljamo kot magično sredstvo 

(Rozman, 2009) in ne gre spregledati izjave znanega muzikologa Sachsa, ki je zapisal, da je ples 

mati vseh umetnosti. »Glasba in poezija obstajata v času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. 

Ples živi hkrati v času in prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in umetnina sta eno. 

Ritmično gibni vzorci, plastično občuteni prostori, živa predstavitev sveta, kakršnega vidimo in 

si ga predstavljamo – vse to ustvarja človek v plesu z lastnim telesom in tako oblikuje svoje 

notranje doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede« (1997, str. 17). Strinjam se, 

da je ples bolje uvrstiti na področje umetnosti – tudi folklorni ples, saj ga v odrskih postavitvah, 

ki so umetne tvorbe, interpretirajo njihovi avtorji in vsakič znova tudi plesalci.  

 

Vsekakor športni ples zanemarja estetsko komponento, ki jo ples vsebuje in ki je povezana s 

slogom, obliko in tehniko zvrsti. Če ga uvrstimo v šport, se ta veže le na telesni trening in se 

poistoveti s telovadnimi elementi. Vsekakor je ples v sodobnosti dobil nove lastnosti, zaradi 

katerih včasih lahko postane športna panoga. Zato ples vrhunskih plesalcev uvrščamo v 
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športne panoge, saj gre za tekmovalno dejavnost in morajo biti plesalci zelo dobro telesno 

pripravljeni. In četudi je temu tako, predstavlja »most med umetnostjo in športom« (Kanduč 

Zupančič, 2013, str. 15–16). Kot vsako ustvarjalno udejstvovanje je ples družbena dejavnost, 

katere izvajalec in izvedba sta osebek in predmet družbenega razvoja in sprememb.  

 

Nekateri menijo, da lahko ples uvrščamo med umetnost in šport, saj je hkrati umetnost in 

hkrati šport (Janžič, 2007; Kanduč Zupančič, 2013). Nemci ga uvrščajo med šport in vsa njihova 

prizadevanja vodijo v smeri, da bi postal olimpijska disciplina. Angleži se nagibajo bolj v 

umetnost, čeprav je sodobna telesna priprava tekmovalca stvar športne stroke. V Sloveniji pa 

si v športni stroki kar naprej prizadevamo, da bi doumeli športni ples kot »most«, kot eno 

prvinskih povezav med športom in umetnostjo (Kanduč Zupančič, 2013). 

 

In v katero kategorijo sodi slovenski ljudski ples? Zaradi zgodovinskih izvornih komponent bi 

jo vsekakor uvrstila na področje umetnosti. Folklorni ples asociira na zabavo v drugačnih 

oblekah, na ritme posameznih glasbil, na skladnost gibanja teles plesalcev ali pa na veselo 

potrkavanje čevljev ob zvokih harmonike in klarineta ... Te različne prestave narekujejo, »da 

ima ta pojav veliko obrazov« (Janžič, 2007, str. 11).  

 

Kdaj pa bi slovenski ljudski ali folkorni ples lahko sodil v športno dejavnost? Ravno takrat, ko 

folklorne skupine zaidejo na področje tekmovanja, na srečanja folklornih skupin, ki 

tekmovanja v prvotnem načrtovanju nočejo biti. Če pa se poglobimo v nastajanje odrske 

postavitve oziroma njeno učenje, bomo ugotovili, »da potekajo vaje na ravni treninga. Najprej 

se je potrebno ogreti in telo pripraviti na izvedbo glavnega dela, to je učenje tehnike izvedbe 

posameznih gibov in elementov, ki se pozneje povežejo v celoto« (Janžič, 2007, str. 12). 

Potemtakem gre tudi pri poustvarjanju slovenskih ljudskih plesov po eni strani za umetnost in 

po drugi za šport. Z njo ohranjamo plese iz preteklosti (predvsem v kmečkem okolju), jo z 

gibanjem ob glasbi doživljamo in podoživljamo z občutki ugodja, hkrati pa smo fizično dejavni, 

kar kaže na športne elemente, na športno udejstvovanje. »Kategorija športa je tudi 

tekmovanje, ki se odraža v želji biti med boljšimi folklornimi skupinami na območni, regijski ali 

državni ravni. Sestav odrske postavitve in njen prikaz na odru združuje širšemu občinstvu 

prvine umetnosti in športa« (Janžič, 2007, str. 13). 

 

V letu 2014 so se med ljubitelji folklorne dejavnosti, ki se najintenzivneje ukvarjajo s 

prenašanjem in aktualiziranjem slovenske ljudske plesne dediščine, vnele razprave, povezane 

z vprašanjem o folklorni dejavnosti kot umetnosti. T. Ferenc, svetovalka za folklorno 

dejavnosti pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, folklorno dejavnosti 

dojema kot »ključno pri razvijanju slovenske identitete, z dediščino prepletene sodobne 

ustvarjalnosti in s prvinami pretekle kulture prežete sodobne umetnosti« (2014, str. 6). 

Podrobneje je o vprašanju umetnosti v okviru sodobnega dojemanja poustvarjanja slovenske 

ljudske plesne dediščine v članku Folklorna dejavnost – med kulturno dediščino in umetnostjo 

pisal Simetinger in ob tem opozoril na vprašljivo ustreznost obstoječe terminologije. »V 
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medijskem diskurzu se že odpirajo polemike o vprašanju primernosti poimenovanja folklorna 

dejavnost namesto folklorna, plesna, poustvarjalna ali kakšna druga umetnost« (2014a, str. 

46). Glede umetnosti, o kateri je mogoče govoriti pri prenašanju slovenske ljudske plesne 

dediščine v sodobnost, je bila v prispevku Quo vadis, ars folclorica? še jasnejša A. Eterović, ki 

je v njem zagovarjala umetniško vrednost poustvarjanja slovenske ljudske plesne dediščine 

(2014), prav tako je folklorno dejavnost kot umetnost opredelila T. Drašler (2014).  

2.5.5 Plesna izvedba 

»Plesna izvedba je vedno rezultat dinamične napetosti med subjektivnimi potrebami po 

osebnem izražanju ter neosebnimi, objektivnimi kulturnimi vzorci gibanja in pravili« 

(Giurchescu in Bloland, v Kunej, 2009, str. 309). Upoštevati je treba vse osnovne oblikovne 

sestavine plesa, in sicer plesalčevo telo kot inštrument plesa, ki se v tisočletjih ni bistveno 

spremenilo, njegovo gibanje, ki je odvisno od siceršnje kulture, v kateri živi, prostor, ki 

opredeljuje način plesa ter daje pečat plesalčevemu gibanju in rajanju, ter plesni čas, ki se 

navezuje predvsem na ritem plesa. »Ples sam po sebi zahteva kreativnost, bodisi pri izvajanju 

določenih gibov in gibalnih struktur, pri povezovanju le-teh v daljše sekvence, koreografije, 

bodisi pri iskanju odnosov do prostora in časa, do količine uporabljene energije, do razmerij 

med partnerjema in člani skupine« (Zagorc in sod., 1999, v Kanduč Zupančič 2013, str. 13).  

 

Pri nastopanju morajo otroci delovati usklajeno, saj odrske zakonitosti narekujejo estetsko 

izraženo gibanje. Samo dobra kakovostna tehnična izvedba določenega programa na 

predstavitvi ali nastopu učencev lahko pokaže določeno plesno sposobnost, ki jo je učitelj skozi 

proces lahko razvijal. Tako pri predstavitvi slovenske ljudske plesne dediščine odraslih kot 

rajalnih igrah, ki narekujejo usklajeno ritmično gibanje. Gledalec mora dobiti sporočilo, za 

kakšen ples gre, in informacijo, kako se je v preteklosti na Slovenskem plesalo ter kako je to 

preneseno v sodobnost. Eno bistvenih vprašanj je, kako bodo otroci plesali in kako se bodo s 

telesom najkakovostneje izrazili. 

2.5.6 Predstavljanje javnosti 

V poglavju analiziram nastope otroških folklornih skupin, ki predstavljajo enega od načinov 

populariziranja slovenske plesne dediščine.  

2.5.6.1 Predstavitve otroških folklornih skupin 

Na območju zahodne Štajerske in Koroške sem od januarja do aprila leta 2011 prek Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti spremljala srečanja otroških folklornih 

skupin in ugotavljala, kako osnovnošolski otroci poustvarjajo slovensko plesno in glasbeno 
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izročilo. Sprotno sem delala terenske zapiske,3 ki so predstavljali podlago enemu od načinov 

znanstvene obravnave stanja na terenu, ki je uveljavljen v etnologiji in kulturni antropologiji 

(Muršič, 2011). Analiza je pokazala, da se otroške folklorne skupine, ki delujejo na šolah 

večinoma kot folklorni krožki, javno in glede kakovosti najbolj zgledno predstavljajo na 

srečanjih otroških folklornih skupin, ki jih organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti, in sicer s kratkimi odrskimi postavitvami, v katere vključujejo ples, petje in 

inštrumentalno glasbo (ter tudi druge elemente, ki na tem mestu niso predmet razprave). 

Srečanja so pokazala nekaj skupnih značilnosti teh predstavitev, ki kažejo načine 

interpretiranja plesnega in glasbenega izročila v otroških folklornih skupinah in folklornih 

krožkih. Ugotavljam, da se pri posameznih prvinah poustvarjanja plesnega izročila skupine 

pričevanj o njem držijo dosledneje, si pri drugih puščajo več svobode in jim izročilo bolj kot 

doslednemu poustvarjanju služi navdihu, vse skupaj pa druži misel, da bi na stroki ustrezen 

način poustvarjala otroško in plesno izročilo. 

 

Večina otroških folklornih skupin predstavlja različne prvine izročila, ki so vključene navadno v 

4- do 8-minutne celote, imenovane odrske postavitve. Svoje poslanstvo otroške folklorne 

skupine vidijo prav v tem, da občinstvu na nastopih predstavljajo interpretirane trenutke – 

dogodke, izseke – iz nekega preteklega dogajanja, v katera so bili (večinoma hipotetično) 

vključeni otroci, oz. gre pri interpretacijah za poustvarjanje prvin izročila, ki se oblikovalcem 

odrskih postavitev zdijo primerni za vključitev v otroško folklorno skupino. To je dejansko na 

eni strani zahtevno in na drugi odgovorno delo, saj zlasti Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti, ki pravzaprav edini v Sloveniji po tristopenjskem sistemu selekcije 

organizira strokovna srečanja otroških folklornih skupin, od tistih, ki z otroško folklorno 

skupino delajo, zahteva upoštevanje sorazmerno jasnih načel poustvarjanja izročila, ki so 

navedena na več mestih4 (npr. Knific B., 2009). Skupine, ki dosledno upoštevajo načela, imajo 

možnost, da so na podlagi uspešne predstavitve na območnih srečanjih izbrane na regijska 

srečanja, in če ustrezajo merilom na tej ravni, lahko tudi na državno srečanje, ki je vsako leto 

organizirano v maju in na katerem se predstavi osem do deset otroških folklornih skupin od 

približno 250 delujočih iz vse Slovenije. Delo nekaterih otroških folklornih skupin, ki so se v 

preteklih letih predstavile na državnem srečanju, je dokazalo, da te lahko sestavijo odrsko 

postavitev tako prepričljivo, da se ima gledalec možnost za nekaj minut dejansko preseliti v 

preteklost, saj navadno skupine ob upoštevanju odrskih zakonitosti predstavljajo nek dejanski 

ali »namišljen« dogodek iz preteklosti, ustvarjen na podlagi lastnih raziskav ali raziskav drugih 

poznavalcev izročila. 

 

                                                      
3 Terenski zapiski, opravljeni po navodilih etnološkega oz. kulturnoantropološkega načina raziskovanja (Muršič, 

2011; Fikfak, 2009). 
4 Strokovni spremljevalci srečanj vrednotijo na podlagi meril, ki so se izoblikovala znotraj razvoja folklorne 
dejavnosti, in skladno s tem opozarjajo na pomanjkljivosti. Pri tem upoštevajo merila, ki so še bolj kot same 
kostumografije folklornih skupin umetni in stalno spreminjajoči se konstrukti, na katere vplivajo številni 
družbeno-politični dejavniki. 
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V letu 2011 sem od januarja do aprila spremljala 7 srečanj otroških folklornih skupin na 

zahodnem Štajerskem in Koroškem, ki so jih organizirale območne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, in sicer v Laškem, Šoštanju, Ljubnem ob Savinji, 

Mislinji, Rogatcu, Mežici in Zrečah. Na njih se je prestavilo 45 otroških folklornih skupin, med 

njimi sicer osem vrtčevskih, vse druge pa so vključevale osnovnošolske otroke. Dve sodelujoči 

skupini sta vključevali otroke izključno iz tretjega triletja, tri so bile starostno mešane in so v 

njih sodelovali otroci od prvega do devetega razreda, šestnajst skupin je vključevalo otroke 

predvsem iz prvega triletja, enako število skupin pa predvsem otroke iz drugega triletja. 

Ugotovila sem, da vse skupine v svoje ime sicer vključujejo izraz folklorna skupina, čeprav so v 

30 prijavnicah na srečanja obkrožile, da delujejo kot folklorni krožek5 na šoli ali vrtcu. Hkrati 

se jih je večina (razen 5) opredelila, da si želijo strokovne ocene, ki jim omogoča vstop v 

tristopenjski sistem selekcije, in programe teh v nadaljevanju tudi obravnavam.  

 

Otroške folklorne skupine večinoma upoštevajo priporočilo Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti glede poustvarjanja izročila iz domačega okolja – se torej le 

izjemoma lotevajo poustvarjanja izročila, ki jim glede izvora ni blizu.  

2.5.6.2 Plesni program 

Najpomembnejši del programov, s katerimi so se predstavili osnovnošolski otroci, obsega 

poustvarjanje plesnega izročila. Tega so učitelji izbirali predvsem iz lokalnega okolja – največ 

na podlagi knjige Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Koroška in zahodna 

Štajerska avtorja Ramovša (2000) in na podlagi seminarjev, kjer plese, objavljene v tej knjigi, 

spoznavajo. Plesi, ki jih je v omenjeni knjigi avtor objavil, so: kačo zvijat, kovtre šivat, vrečo 

šivat, plesne igre z izbiranjem soplesalca ali nadštevilnim plesalcem ter z menjavanjem 

soplesalca, plesi v troje, prvi rej, štajeriši, majpajeriši, zibenšriti, lizipolka, mazurka, malender, 

špicpolka, šuštarpolka, rašpla, drglica, pastirica, vevrca, polka, vrtenica, valček, mlinček in 

špacir, in sicer jih je večina z različicami oz. variantami. Na srečanjih otroških folklornih skupin, 

ki sem jih spremljala, se je od omenjenih največkrat pojavil zibenšrit (14x), sledijo ples kačo 

zvijat (7x), rašpla (7x), pastirica na Koroškem (5x), za njim ples špic polka, saj je že v osnovi 

zapisan tako, da ga otroška skupina brez posebnih prilagoditev (1. del namreč) lahko zapleše 

(5x), pojavlja se težava pri plesu zibenšrit (5x), saj vodje skupin nimajo dovolj znanja, da bi 

vedeli, da besedilo Zajček al se ne bojiš ne sodi k zapisani različici zibenšrita, priljubljen je 

mlinček, ki je v osnovi zelo težak ples odraslih, a vodje radi posegajo po njem mogoče zaradi 

petega dela plesa (2x), štajeriši so precej pogosto uporabljeni, vendar jih nekateri poimenujejo 

po prvem verzu (Kovača bi vzela), rakova polka (2x), zibenšrit (2x), kovtre šivat (2x), požugana 

(2x), šoštarska (2x), šotiš (2x), špacirbolcar (2x), po 1x mazurka, špegutanc, majpajeriš, opipan 

                                                      
5 Med folklornimi skupinami in folklornimi krožki obstajajo razlike: Prve naj bi skrbele za odrsko prikazovanje 
otroškega izročila, ki bi ga po potrebah in zmožnostih otrok povezovale s prilagojenimi plesi odraslih, drugi pa naj 
bi poskrbeli zlasti za to, da bodo otroci seznanjeni z izročilom otrok in z izročilom odraslih. Njihov cilj, niti 
obstranski, naj ne bi bil predstavljanje ljudskega izročila občinstvu, temveč naj bi bil usmerjen v spoznavanje 
ljudskega izročila in v iskanje poti za njegovo vključitev v sodobno življenje. 



 

45 

rej, vevrca, trojka, valček, kozjanska polka (na terenu jo je našla Erika Krašek). Na melodijo 

zibenšrita je nastalo novo besedilo Stopaj, stopaj nogica, ki je bila izvedena enkrat in pri kateri 

je vzeta osnova zibenšrita, saj je nastala po teh plesnih vzorih, podobno otroška plesna igra 

Pridi, greva plesat, pri kateri gre za plesno improvizacijo ob petju, ki je v slovenskem šolskem 

okolju priljubljena od devetdesetih let 20. stoletja naprej, prej pa ni bila znana. Nobena od 

skupin, ki so se predstavile na srečanjih, pa se ni lotila plesa vreče šivat, plesa z menjevanjem 

plesalca, prvega reja, lizipolke. Torej je bilo videnih precej različnih plesov, vendar le v »najbolj 

znanih« različicah. Pogrešati je bilo različice, ki so objavljene in zapisane v knjigi Ramovša. 

 

Vodje skupin, ki so se v letu 2011 predstavile na srečanjih otroških folklornih skupin na 

zahodnem Štajerskem in Koroškem, so posegali predvsem po plesih, ki jih poznajo, so jih nekje 

že videli ali se jih naučili na seminarju. Le redki so tisti vodje, ki se plesa naučijo zgolj na podlagi 

branja literature (npr. že omenjene knjige Ramovša), nekoliko pogosteje v knjigi iščejo različice 

plesa, ki ga sicer v osnovni obliki že poznajo. Sorazmerno redkemu učenju plesov na podlagi 

prebiranja literature je nedvomno glavni vzrok nepoznavanje kinetografije, ki je sicer 

najpopolnejši znakovni sistem za opisovanje človekovega gibanja, a se ga vodje otroških 

folklornih skupin razen izjemoma ne učijo, besedni opisi plesov v objavljenih knjigah pa so sicer 

podobno natančni kot kinetogrami, a zaradi podrobnosti, ki jih pri opisovanju gibanja, če 

želimo biti dokaj natančni, ni mogoče izpustiti, zelo zahtevni za branje. 

 

Poleg otrokom prirejenih plesov odraslih, ki predstavljajo pretežen del plesnega programa 

otroških folklornih skupin, se te poslužujejo otroških plesnih iger, ki so bodisi zapisane bodisi 

se jih vodje skupin spomnijo iz svojega otroštva, se jih naučijo na raznih izobraževanjih ali jih 

najdejo na terenu. Med videne otroške plesne igre tega tipa sodijo Bela, bela lilija (2x), Ringa, 

ringa raja (2x), Došla majka s kolodvora, Rdeče češnje rada jem, Mi se z vlakom peljemo – 

vključevanje slednje v otroško folklorno skupino je vprašljivo zaradi časa nastanka. Ena od 

skupin je izvedla otroško plesno igro Potujemo v Rakitnico, druga pa je to isto igro prilagodila 

svojemu kraju in zamenjala besedilo, s čimer je pravzaprav nastala nova igra, ki se od nekdanje 

odmika, in sicer igra Potujemo v Sedraž. Kot otroški ples se je na zahodnem Štajerskem in 

Koroškem v zadnjih letih ustalil Izidor ovčice pasel, ki jo je poustvarilo kar pet otroških 

folklornih skupin, edini zapis te igre, ki ga premoremo v strokovni literaturi o plesnem izročilu, 

pa jo umešča na Dolenjsko. V sklop otroških plesnih iger bi bilo na tem mestu mogoče vključiti 

igro Nekdo gre po cesti, katere osnovna plesna prvine je hoja otrok po krogu, a gre pri njej za 

plesno igro, ki je ustvarjena na novo na podlagi pesmi Nekdo gre po cesti. Drugače je s plesno 

igro s klobuki, ki je izpričana na Štajerskem – redkeje drugod na Slovenskem – pri kateri so si 

odrasli fantje prestavljali klobuke na glavi, podobno pa so storili v eni od otroških folklornih 

skupin. Vse te mlajše prvine, upoštevajoč strokovna načela Javnega sklada Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti, v program otroške folklorne skupine ne sodijo. Enako po načelih 

Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v program otroške folklorne skupine 

ne sodijo izmišljeni plesi (takih je bilo 17), pri njih pa je šlo večinoma za ustvarjanje novih 

plesov na podlagi viž ali pesmi. 
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Poleg že omenjenih otroških plesnih iger, ki so se pojavljale v programih otroških folklornih 

skupin, je bilo v njih mogoče najti tudi plese odraslih, ki niso obstajali v preteklosti in so bili 

ustvarjeni v sodobnosti zaradi različnih namenov. Mednje sodi npr. v enega od programov 

vključena »ciganska polka«, ki sta jo na podlagi polke z odskokom ustvarila člana folklorne 

skupine Kres iz Novega mesta najprej za potrebe ironiziranega predstavljanja Romov na 

društvenih zabavah in kasneje zaradi istega namena predvsem na dogodkih narodno-zabavnih 

ansamblov. Ob tem so se v skupinah pojavile tudi interpretacije interpretacij plesov, ki so bili 

koreografsko že obdelani v odraslih folklornih skupinah in se sedaj v ponovno predelani obliki 

vračajo tudi v otroške (npr. odrska postavitev bloških pastirskih plesov 2x). V programih 

otroških folklornih skupin, ki sem si jih ogledala, so se pojavljale tudi različne vrste polke (npr. 

izvedene na melodijo Mi se mamo radi (2x) in Štirje fantje špilajo (1x)), in sicer v različnih, tudi 

neparnih izvedbah (kot ponazarjanje trokoračne ali dvokoračne polke oz. kot tek).  

 

Plesi, predstavljeni na prireditvah, ki so bili prineseni z območja zunaj zahodne Štajerske in 

Koroške, so iz vzhodne Štajerske preneseni plesi: krajc polka iz Cirkovc, špic polka (v začetku 

20. stoletja je na ples prišlo besedilo Dekle razposajeno. Glede na to, da besedilo pomaga 

otrokom naučiti se posamezne fraze, se ga vodje radi poslužujejo v svojih odrskih postavitvah 

(8x)), gospod gospa, kosmatača, polka poskakača (2x), mašarjanka, pobreška polka; iz Bele 

krajine kolo; iz Prekmurja Marko skače; iz Gorenjske mrzulin; iz Primorske stara polka, iz 

Notranjske »bloški pastirski plesi«; iz Dolenjske abraham (8x), ples z metlo je sicer najbolj znan 

za Gorenjsko, vendar je bil razširjen tudi drugod po Sloveniji. Poudariti je treba, da so bili razen 

bloških pastirskih plesov vsi našteti plesi vključeni v odrske postavitve, ki so bile načeloma 

opredeljene, kot da se v njih predstavlja izročilo domačega okolja.  

 
Največja pomanjkljivost otroških folklornih skupin, ki naj bi po načelih, ki jih zagovarja Javni 

sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, kazale z otroško igro in plesom povezano 

življenje otrok v preteklosti, se kaže v izvedbi programa – tudi njegovega plesnega in pevskega 

dela. Otroci v skupinah imajo težave z obvladovanjem ritma, pri čemer velja poudariti, da sta 

hoja in tek po ritmu osnova vsakega nadaljnjega plesnega izražanja ter tudi pri petju in igranju!  

 

Čeprav so nekateri v otroški folklorni skupini dejavni več let in v njej očitno več kot uživajo, a 

pri nastopanju med plesom gledajo v tla, namesto da bi razvili pokončno plesno držo in 

komunicirali s soplesalci, (predvsem mlajši) mahajo v dvorano in podobno. Drugačno plesno 

držo in komunikacijo je bilo na omenjenih srečanjih mogoče opaziti le pri šestih skupinah – 

tistih, ki očitno pripravam na nastopanje posvečajo več časa oz. jih vodijo bolje usposobljeni 

vodje in plesno izročilo na odru prikazujejo kot po tradiciji zgledujočo se umetnost. 

 

Številne skupine so imele pri nastopanju precej težav z orientacijo v prostoru – torej z 

obvladovanjem odra in razporeditvijo plesalcev na njem. To je vsaj deloma mogoče pripisati 

skromnemu številu vaj, saj večina skupin vadi le enkrat tedensko, kar lahko predstavlja vzrok 
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za slabo prostorsko orientacijo. Delen vzrok slabega odrskega orientiranja je mogoče iskati 

tudi v premalo kakovostnih vajah in v pomanjkanju znanja vodij skupin.  

 

Plesne drže tistih plesov, ki so v literaturi (Ramovš, 2000) zapisani kot plesi odraslih, so 

večinoma prilagojene psihofizičnemu razvoju otrok (vsaj pri mlajših skupinah). Vodje skupin 

se plese v prilagojenih plesnih oblikah že učijo na raznih izobraževanjih in plesa, kakršen je bil 

zapisan, pogosto niti ne poznajo. Prilagoditve plesov odraslih psihofizičnemu razvoju otrok so 

najopaznejše prav pri držah in prav prilagoditev drž je ključna, da otroci pri izvajanju plesnih 

korakov po nepotrebnem ne delujejo nerodno. Poleg prilagajanja plesnih drž je za ustrezno 

predstavljanje plesnega izročila odraslih v otroških folklornih skupinah treba prilagajati tudi 

zahtevnejše plesne motive, saj jih mlajši otroci večinoma ne zmorejo dojeti, kaj šele 

poustvarjati, če pa bi želeli dosleden prenos teh zahtevnejših plesnih prvin na otroke, bi se ti 

morali z njimi srečevati pogosteje. Tako v otroških folklornih skupinah brez izjem otrokom 

prilagajo trokoračno in dvokoračno polko, večinoma tudi valčkov korak, prilagajajo trikorake, 

intenzivnejše obrate, zibe z boki, klece ipd., a ne povsod primerno. 

 

Avtorji odrskih postavitev, ki so skoraj brez izjem hkrati vodje otroških folklornih skupin, za 

katere so te odrske postavitve narejene, plese postavljajo na oder v različne formacije. 

Nekateri pri tem sledijo nekdanji plesni praksi, drugi pa iščejo nove možnosti postavljanja 

plesov na oder in so pri tem bolj ali manj uspešni. Eden od namenov različnega razporejanja 

plesov na odru vodi k oblikovanju zanimivih in gledljivih programov, pri čemer naj osnovnega 

plesa ne bi po nepotrebnem spreminjali in naj bi bil v izbranih položajih (plesalci, razporejeni 

v vrstah, v krogu, v šahovnici, v diagonali, v kombinaciji vsega naštetega …) lepše viden, kot bi 

bil, če bi ga postavili v krog ali bi plesalci plesali prosto po prostoru. Večkrat se pojavlja položaj 

dveh vrst, ki sta postavljeni pravokotno na občinstvo, na odru, kar navadno ni ustrezno, saj se 

tako vidi skoraj le prvega plesalca iz vsake vrste, »napake« drugih pa so bistveno opaznejše. 

Čeprav so glede prostorske orientacije bistveno zahtevnejše, so v teh primerih priporočljivejše 

diagonale, saj je z njimi odrski prostor večinoma ustrezneje zapolnjen. A nobena odrska 

formacija ne doseže svojega namena, če vodja pri njeni postavitvi ni dosleden in ne vztraja pri 

natančni izvedbi. Na srečanjih se je prav tako pri dveh skupinah pokazalo, da ni najustreznejša 

postavitev kroga spredaj in vrste zadaj, saj je bilo skoraj pol plesalcev zakritih. Skupine se 

pogosto odločajo za postavitev plesalcev v polkrog, a pri približno polovici namesto njega 

oblikujejo polkvadrat, saj plesalci v bližini zadnjih dveh kotov odra pogosto lezejo preveč v 

ozadje, s čimer polkrožno formacijo spremenijo v polkvadratno. Skupine, ki so starostno zelo 

mešane, plesni program prilagajajo več starostim hkrati, tako da je na odru mogoče videti več 

otrokom prilagojenih različic plesa.   

 

Analiza nastopov ter širše poznavanje načinov dela in vodenja otroških folklornih skupin sta 

pokazala, da se vodje učenja plesov ne lotevajo metodično, kar bistveno prispeva k temu, da 

so na javnih predstavitvah plesi v dveh tretjinah bolj »odtelovadeni« kot zaplesani. Razvijanje 
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ustrezne metodike poučevanja plesnega izročila prispeva k ustreznejši odrski izvedbi, hkrati s 

tem otroci dobijo ustrezno podlago za morebitno drugo plesno izražanje.  

 

Nekaj najpogostejših napak, ki se v zvezi z načeli, ki jih je oblikoval Javni sklad Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti (Knific B., 2005c, 2008b), pojavljajo v plesnih programih 

otroških folklornih skupin: otroci plesov ne plešejo po celih stopalih (npr. rašpla); ritmično 

nepravilno in nedoživeto izvajajo plesne korake (približno v treh četrtinah!); druge dele plesa 

približno v polovici primerov izvajajo prehitro, pri čemer tempo sicer res narekuje godec, a 

naloga vodje skupine je, da ga nauči pravilnega tempa; otroci kot nadomestek trokoračni ali 

dvokoračni polki izjemoma hopsajo, kar je le redko ustrezno; otroci pogosto niso pripravljeni 

na nastop, koraki so nedodelani, plesalci niso kos plesnim prvinam in so med seboj neusklajeni.  

 

Nekateri vodje v odrske postavitve glede na merila, ki jih v zvezi s programi otroških folklornih 

skupin postavlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, vključujejo preveliko 

plesov (ena petina). Analiza terenskih zapiskov je pokazala, da je bilo dobro tehnično 

pripravljenih deset od petinštiridesetih skupin. Te odlikujejo dobra uplesanost, tehnična 

dovršenost, igrivo in ritmično obvladovanje plesnega obrazca. 

2.5.6.3 Glasbena spremljava 

Pri sestavi programa Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti spodbuja ustrezno 

umestitev godcev v program in izbor ustreznih viž. Spodbuja dobro izvedbo, ki podkrepi ples 

in celoten program. 

 

V skupinah prevladujeta kot spremljevalni glasbili klavirska harmonika (9x) in diatonična 

harmonika (27x). Pojavljajo se še druga glasbila, npr. blok flavta (5x), violina (3x), lončeni bas 

(3x), orglice (2x), citre, violončelo, bariton, saksofon, kot spremljevalno ritmično glasbilo tudi 

ribežen (3x) in buča (2x). Dogajalo se je, da sta igrala dva harmonikarja hkrati (5x), kar je od 

nekdanje glasbene prakse oddaljeno, v enem primeru je šlo le za igranje ene, potem pa druge. 

Od nekdanje glasbene prakse se oddaljuje igranje deklet na glasbila, so pa te v polovici 

primerov v igranju bolj suverene kot fantje. V dveh primerih se je harmonika slišala izza zavese 

in godec ni prišel na oder. Godci so v več kot polovici primerov nekostumirani in v 80 odstotkih 

niso vključeni v odrsko dogajanje, kar je tudi eden od pokazateljev odnosa vodij skupin do 

inštrumentalno-glasbenega izročila.  

 
Pri pevskem programu Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti spodbuja izbiro 

ljudskih pesmi, ki vsebinsko podkrepijo celotno odrsko postavitev in imajo ustrezen intonančni 

obseg glede na sestav skupine. Pri izvedbi spodbuja točnost, odločno petje ter upoštevanje 

najosnovnejših značilnosti ljudskega petja. Pri vrtčevskih skupinah in skupinah z manjšimi 

otroki spodbuja intonančno čisto enoglasno petje, pri starejših otroških folklornih skupinah 
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intonančno dvo- in večglasno petje. Manj primerno je, razen kjer je to upravičeno z izročilom 

(npr. petje ob plesu …), petje ob glasbeni spremljavi. 

 

Izvedbe je zaznamovalo tudi nizko intoniranje. Pri nekaterih skupinah so poleg otrok peli tudi 

vodje skupin in otroke celo preglasili.  

 

Avtorji odrskih postavitev se pri vključevanju pesmi v odrske postavitve pogosto odločajo, da 

se otroci ob petju tudi gibajo. Če je bilo to gibanje prezahtevno, je bila pesem navadno slabo 

odpeta. Izbor pesmi je glede na stališče, naj se v programe otroških folklornih skupin 

vključujejo ljudske pesmi, pogosto vprašljiv, saj se vodje skupin poslužujejo tudi neljudskih 

pesmi mlajšega nastanka, npr. Hodil je zajec, Mojčina pesem, Mi smo lačni, Na planincah 

hodijo, Zajček al' se ne bojiš, Zima, zima bela, in tudi ponarodelih pesmi, npr. Laske si bom 

skravžala, Le predi dekle, predi, V dolinci prijetni, Sem deklica mlada, vesela, Prav lepo je res 

na deželi, Sirota, Sinička se je usedla. Glede na načela delovanja otroških folklornih skupin, ki 

so bila oblikovana na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Knific B., 

2005c, 2008b), je bil ustreznejši izbor sledečih pesmi: Čuk se je oženil, Došla majka, Deklica 

igraj kolo, Majhena kikla velika, Izak, Jakob, Abraham, Jaz sem muzikant , Jurij Benko, Moj očka 

ima konjička dva, Na klinču visi kiklca, Na planincah, Nocoj je ena luštna noč, Peričice, Pes pa 

nima repa več, Pleši, pleši črni kos, Polžek se je ženit šel, Prišla bo pomlad (3x), To je tista muha, 

Ura je ena, medved še spi, Terzinka, Sijaj, sijaj sončece, Sedma ura že zvoni, Rogaška slatina je 

pravi raj, Prišla je miška, Poglejte moža, Polžek se je ženit šel, Biba leze, Mat potico pečejo.  

2.5.7  Terminologija 

Leta 1962 je bila ustanovljena »komisija za ljudski ples« (Folk Dance Commision), ki naj bi se 

ukvarjala z evropskimi etnokoreološkimi raziskovanji. Najpomembnejši cilji te komisije so bili: 

»postaviti univerzalno terminologijo; oblikovati analitično metodo, ki bi obravnavala pomen 

in obliko plesa; sestaviti sistem zapisovanja z visoko stopnjo abstrakcije, da bi ga bilo mogoče 

uporabljati v računalniški obdelavi; prikazati plesno zgradbo z grafičnimi simbol, in nazadnje 

raziskovati ples primerjalno, kolikor je to mogoče … sistem klasifikacije, ki bi bil uporaben po 

strukturalnih, funkcionalnih in zgodovinskih kriterijih« (Lange, 1980, v Zebec 1995, str. 303). 

 

V slovenskem prostoru obstaja dokajšnja zmeda v rabi posameznih izrazov, ki se nanašajo na 

slovensko plesno izročilo – še zlasti v osnovnih šolah. Med etnologi so razmerja med 

posameznimi termini, ki se pojavljajo na področju poustvarjanja slovenske ljudske plesne 

dediščine, dokaj jasna, v vzgojno-izobraževalnem sistemu pa še ne. Že v 80. letih prejšnjega 

stoletja je slovenski organizator šolstva in pedagoški pisec Andoljšek zapisal: »V vsaki znanosti 

so pojmi urejeni v določen sistem. Tega tudi pouk ne more zanemariti brez škode. Če pojmov 

ne uredimo, je znanje neurejeno, razdrobljeno. Povezovati pa je treba ne le pojme ene 

znanosti, ampak tudi pojme sorodnih znanosti« (1973, str. 27).  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ola
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisatelj
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Na podlagi ustrezne strokovne in znanstvene literature za uporabo v vzgojno-

izobraževalnem delu podajam sledeče opredelitve terminov, ki so povzeti po Slovenskem 

etnološkem leksikonu (Baš, 2004), delih Ramovša (1980, 1992) in Knifica (2008a, 2013). 

Slovenska ljudska plesna dediščina/slovensko plesno izročilo vključuje gibne izraznosti in 

plese, ki so bili množično razširjeni v različnih obdobjih pred drugo svetovno vojno med 

najširšo plastjo prebivalstva. Ni jih mogoče povsem časovno opredeliti, izvirajo iz 

podedovanega izročila, ves čas so se spreminjali in prilagajali.  

Ljudski ples je plesno izročilo, praviloma značilno za podeželje kakega narodnostnega 

ozemlja. 

Ljudsko izročilo je znanje, védenje, življenje ... najširših plasti ljudstva; sestavine gmotne, 

družbene in duhovne kulture; do konca 50. let 20. stoletja kultura kmečkega prebivalstva. 

Folklorni plesi so folklorizirani ljudski plesi, ki izvirajo iz izročila – danes predvsem plesi, ki jih 

izvajajo folklorne skupine. 

Folklora je znanje ljudstva; ljudska duhovna kultura, širše tudi ljudska kultura nasploh. 

Folklornik je oseba, ki pleše, poje, igra ipd. v folklorni skupini. Član folklorne skupine. S 

folklorno dejavnostjo se ukvarja ljubiteljsko. 

Folklorec je izraz, ki je bil v devetdesetih letih predlagan za člana folklorne skupine, a se ni 

obdržal. Nadomestil ga je izraz folklornik. 

Folklorist je znanstvenik, ki raziskuje folkloro.  

Folklorizem je pojav, ki je povezan z zavestnim ohranjanjem in poustvarjanjem ljudskega 

izročila. Je folklora »iz druge roke«. 

Folklorna dejavnost je področje ljubiteljskega udejstvovanja, ki je povezano z ohranjanjem 

ali poustvarjanjem našega plesnega, glasbenega idr. izročila. S tem izrazom je označeno tudi 

eno od področij ljubiteljskega delovanja, ki ga pokriva Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti. 

Koreografija je avtorsko plesno delo.  

Odrska postavitev je kratek (navadno 5–10 minut dolg program), ki ga izvaja folklorna 

skupina. Gre za odrsko priredbo prvin ljudskega izročila, med katerimi osrednje mesto 

zavzema ples. 

Avtor odrske postavitve je oseba, ki pripravi odrsko postavitev.  

2.6 ZASTOPANOST SLOVENSKE LJUDSKE PLESNE DEDIŠČINE V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

2.6.1 Ljudski ples v osnovni šoli v Sloveniji 

Slovenska ljudska plesna dediščina ima pozitiven vpliv na vsestranski razvoj človeka. V svoji 

strukturi vsebuje množico gibnih prvin, ki se bolj ali manj pozitivno zrcalijo v biološkem, 
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zdravstvenem in higienskem razvoju otroka. »Danes živimo v svetu, ki je poln specializiranih 

področji človeških dejavnosti. Telesno-gibne dejavnosti so skoraj povsem ločene od govornih 

in glasbenih« (Vogelnik, 1993, str. 4). V celotni vertikali osnovnošolskega izobraževanja lahko 

vključujemo slovensko ljudsko plesno dediščino v reden pouk in druge vsakdanje dejavnosti, 

lahko pa pripravimo posebne projekte, kjer izvajamo slovensko ljudsko plesno dediščino.  

 

Slovenska ljudska plesna dediščina je v vzgojno-izobraževalnem procesu vzgojno sredstvo, saj 

učencu pomaga spoznati samega sebe, svojo okolico in širše območje ter pripomore k 

razvijanju komunikacijskih sredstev. S (po)ustvarjanjem razvijamo izražanje in komuniciranje, 

ustvarjalnost, krepimo pozitivne odnose v skupini, doživljanje ter tudi višje spoznavne funkcije 

(Geršak, 2007). Njeno praktično spoznavanje omogoča razvijanje koordinacije gibanja, s 

poustvarjanjem, ki se udejanja v okviru umetnosti, tudi odnos do lastnih korenin. »Ker (plesno 

izročilo, op. a.) vsebuje vse umetniške izraze, lahko s premišljeno in usmerjeno vzgojo otroku 

v razmeroma preprosti obliki posredujemo solidno osnovo umetnostne izobrazbe in s tem tudi 

osnovo za otrokov nadaljnji razvoj v posamezni vrsti umetnosti« (Medvedska, 1979, str. 40).  

 

V dolgem obdobju obstoja slovenske ljudske plesne dediščine so se razvile številne oblike 

plesov, v sodobnem procesu njenega prenašanja na mlajše generacije pa določena pedagoška 

načela. V šoli učencem gib predstavlja eno izmed podlag sporazumevanja, gib je povezan z igro 

in nadomešča (ali dopolnjuje) besedno komunikacijo, s tem pa vključuje posameznika v 

družbeno okolje. Poleg tega se v ustreznih okoliščinah, ki jih ponuja vzgojno-izobraževalni 

proces, ples razvije v umetniško delo, ki omogoča otroku lastno izražanje in ustvarjanje. 

Pomaga nam spoznati učenčeve odnose do okolja, sošolcev in lastno podoživljanje in 

samopodobo. Le kolikor bo v šoli spodbujen in opazen pri svojem ustvarjanju, bo lahko 

nadgrajeval svoje preizkušanje.  

 

Vsak učenec je individuum in vedno ga sodimo le z njegovim lastnim napredkom. Učenje, ki ga 

spremlja gibanje, je uspešnejše od tistega brez gibanja in učni uspeh je v teh primerih lahko 

bistveno boljši. Veliko bolj kot energijska je pomembna informacijska komponenta 

(koordinacija gibanja, hitrost alternativnih gibov, agilnost), ki jo lahko povežemo z učnim 

uspehom. »Povezava temelji predvsem na zmožnostih hitrosti in količine prehoda informacij 

skozi sinapse, sami kakovosti kodiranja in učinkovitosti programiranja v centralnem živčnem 

sistemu« (Strel, Štihec in Videmšek, 1992, str. 30). Ples omogoča otroku razvoj telesno-

motoričnih sposobnosti (razvoj gibalnih sposobnosti, pridobivanje koordinacije v lastnem 

telesu in prostoru), z reševanjem plesnih nalog pospešimo umski razvoj, omogočamo telesno 

in čustveno sprostitev ter otrokovo uveljavljanje v skupini, razvoj estetske občutljivosti in 

umetniške ustvarjalnosti, neposredno doživljanje glasbe in doživljanje ob gibanju ter razvoj 

občutka za ritem (Geršak, 2007). 

 

Otrok mnogo bolj kot odrasli ljudje izraža svoje duševno počutje s telesnim stanjem in 

nasprotno. Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva odražajo v 
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ekspresivni govorici telesa. Zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno zadovoljstvo v plesu, 

kajti mnogi v njem odkrijejo pot za osvoboditev svojih čustev in občutij, ki bi jih z besedami 

sicer težko izrazili. Plesno gibanje prav tako izredno veliko prispeva k samozavedanju, občutju 

uspeha in zadovoljstva, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike in vliva 

samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje stališč do sebe in 

drugih (Geršak, 2007). 

 

S plesnim ustvarjanjem v procesu vzgoje in izobraževanja razvijamo izražanje in komuniciranje, 

ustvarjalnost, krepimo pozitivne odnose v skupini, doživljanje, tudi višje spoznavne funkcije 

(Buckroyd, 2004; Sicherl-Kafol, 2000). Z vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v 

proces osnovnošolskega poučevanja uvajamo celostni pristop, povezujemo telesno z 

duševnim in razvijamo: »pouk kot celosten proces doživljanja, gibanja, spoznavanja; pouk kot 

proces aktiviranja učenčevih telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih zmožnosti; pouk kot 

proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, inovativnega učenja; pouk kot 

proces oblikovanja ustvarjalnih stališč; pouk kot proces komunikacije: besedne in nebesedne, 

vertikalne in horizontalne, enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzabilizacije 

z različnimi oddajniki in sprejemniki (vizualnimi, slušnimi, kinestetičnimi); pouk kot proces 

razvijanja kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, timskega dela; pouk kot proces 

zadovoljevanja temeljnih duševnih potreb po moči, zabavi, svobodi, ljubezni; pouk kot proces 

ekološke vzgoje v najširšem pomenu z večanjem občutljivosti in strpnosti do okolja, nežive, 

žive narave, sočloveka, soljudi« (Geršak, 2007, str. 133). Ljudska plesna dediščina kot gibalno-

igralna dejavnost omogoča otroku sprostitev notranjih napetosti kakršnega koli izvora. S 

sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča ponovno vzpostavitev 

ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

Pri vzgojno-izobraževalnem procesu je pomembno, da »učenci sistematično, svojevrstno in 

aktivno usvajajo znanje, spretnosti in navade, razvijajo svoje psihofizične sposobnosti, 

pridobivajo delovne navade in razvijajo delovno kulturo, se usposabljajo za samoizobraževanje 

in se osebnostno oblikujejo v procesu, ki ga vodi strokovno usposobljen učitelj« (Adamič, 2005, 

str. 77). Ko se otroško telo razvija, se razvijajo vse telesne funkcije na podlagi veselja po 

gibanju, se otrok uči in mnogo nauči. Gibanje na podlagi glasbe, ki spremlja ples, je nujno za 

pridobivanje občutij, spoznanj, čustev in razpoloženj. Vse to pa ima velik pomen tudi v razvoju 

mišljenja. S plesom je mogoče okrepiti občutek dobrega počutja, zmanjšati anksioznost in 

depresivna razpoloženja ter povečati ustvarjalnost, samozaupanje, motivacijo, doživljanje, 

sproščenost, zdravje in količino energije. Raziskave so pokazale tudi pomemben vpliv plesa na 

razvoj umetniškega spoznavanja in pridobivanja estetskih izkušenj (Geršak, 2007). 

 

Številne različice plesov, ki jih uvrščamo v slovensko plesno dediščino, spodbujajo v učencih 

ustvarjalnost. Ustvarjalnost ni značilnost maloštevilnih izbrancev, spodbujati jo je treba pri 

vseh učencih. Zato slovenska ljudska plesna dediščina ne spada samo v predmet glasbene 

in/ali športne vzgoje, temveč k vsem učnim predmetom, saj je tudi odlično sredstvo za 
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povezovanje vsebin in za socialni, čustveni, umski ter telesni razvoj. »Gibalno-plesne 

dejavnosti celostno vplivajo na otrokov razvoj, zato moramo pri načrtovanju dejavnosti 

vključevati cilje, s katerimi poskušamo zajeti to kompleksnost« (Pačnik, 2010, str. 31). Naša 

naloga torej je, da skladno z razumevanjem vzgojno-izobraževalnih nalog približamo otrokom 

poenostavljene različice odraslih plesov ter predstavimo morebitne dogodke iz življenja otrok 

v preteklosti. Naša naloga je tudi, da seznanimo učence s slovensko ljudsko plesno dediščino 

in da jo pri tem ne interpretiramo neprimerno in otrokom neprivlačno. 

 

Znanja, ki jih učenci pridobijo s spoznavanjem slovenske ljudske plesne dediščine, jim 

omogočajo kritično razsojanje in lažje razumevanje podobnih kulturnih pojavov ter se na 

poseben način srečujejo s kulturo bivanja svojih prednikov (Stres, 2010). Zaradi vsega 

navedenega se vključevanje slovenskega ljudskega plesa v vzgojno-izobraževalni proces zopet 

zdi smiselno (Stres, 2010). M. Makarovič meni, da je dejavnost, ki črpa vsebino iz ljudskega 

izročila, otrokom najbližja, k ustvarjalnosti pa jih spodbuja, ker je preprosta, jasno oblikovana 

in otrokom razumljiva. Ljudska plesna dediščina, ljudske pesmi, ljudska glasba in različne zvrsti 

ljudske besedne umetnosti vstopajo v otrokov svet, v njegovo doživljanje, kot da so mu 

'napisane na kožo' (Fuchs, 2004). 

 

V vertikali osnovnošolskega programa je slovenska ljudska plesna dediščina vključena v redni 

učni program. Vsebine vključevanja slovenskega plesnega izročila se pojavljajo od prvega do 

devetega razreda ter pri obveznem izbirnem predmetu v tretjem triletju – Ljudski ples in 

neobveznem izbirnem predmetu v drugem triletju – Umetnost.  

 

Strmčnik (2011) učni načrt opredeljuje kot strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s 

predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni profil šole. Učni načrti dajejo močnejši poudarek 

ciljem in vsebinam, smernice so mišljene kot globalni napotki, učne vsebine pa so podane bolj 

kot primeri. Učiteljem in šolam dopuščajo precej svobodne izbire, vendar tudi terjajo zahtevne 

uresničevalne pogoje, z izjemno usposobljenimi učitelji, kakovostnimi priročniki za učitelje in 

učbeniki za učence (Strmčnik, 2001). Učni načrt je nekako najstarejše učiteljevo orodje na 

področju formalnega izobraževanja, ki omogoča in lajša komunikacijo (tako med učitelji kot 

tudi med učitelji ter učenci). 

 

Šolski politiki pomeni učni načrt inštrument, s katerim družba »opredeljuje cilje, strukturo 

in vsebino izobraževanja na posameznih stopnjah in področjih šolanja. S tem družba skladno 

z družbenimi potrebami zagotavlja izobrazbeni standard. Raziskovalci z znanstveno-

raziskovalnimi pristopi preučujejo, oblikujejo, spremljajo in vrednotijo učni načrt ter njegove 

vzgojno-izobraževalne učinke« (Pešaković, 2014, str. 54). Učiteljem je učni načrt obveznost in 

osnova pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Predpisuje namreč standarde, ki jih 

morajo učenci doseči, učne cilje, strukturo in obseg učne vsebine, ki naj bi jo učenci dojeli 

ter si ob tem razvijali sposobnosti in svoje osebne lastnosti (Pešaković, 2014). 
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Učni načrti osemletne osnovne šole kažejo, da med njihovo veljavo skoraj ni najti predpisanih 

ciljev, s katerimi bi spodbujali vnašanje ljudskih plesov v redno osnovnošolsko izobraževanje. 

Učni načrti za devetletno osnovno šolo so v tem pogledu drugačni, vključevanju slovenske 

ljudske plesne dediščine v reden osnovnošolski program bolj naklonjeni, a mogoče je opaziti, 

da učencem ne ponujajo veliko védenja o družabnem življenju otrok v preteklosti (Knific M., 

2007).  

 

Prenovljeni učni načrti za devetletno osnovno šolo ljudski ples v precejšnjem obsegu 

vključujejo pri dveh obveznih predmetih, in sicer pri glasbeni umetnosti (Učni načrt, 2011c) in 

športni vzgoji (Učni načrt, 2011d), medtem ko je pri ostalih predmetih vključen večinoma le v 

okviru medpredmetne povezave (spoznavanje okolja (Učni načrt, 2011s), geografija (Učni 

načrt, 2011e), družba (Učni načrt, 2011f)) ali pa je ljudski ples omenjen med splošnimi cilji 

predmeta (matematika (Učni načrt, 2011t)), kot ples pri italijanščini (Učni načrt, 2011u) in 

nemščini (Učni načrt, 2011l), pri madžarščini (Učni načrt, 2011b) se omenja pesem. Med 

učnimi načrti, ki ljudskega plesa sploh ne omenjajo, najdemo predmete, kot so zgodovina 

(Učni načrt, 2011a), slovenščina (Učni načrt, 2011m), naravoslovje (Učni načrt, 2011n), 

angleščina (Učni načrt, 2011o), biologija (Učni načrt, 2011g), državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika (Učni načrt, 2011p), fizika (Učni načrt, 2011h), kemija (Učni načrt, 2011i), 

gospodinjstvo (Učni načrt, 2011j), tehnika in tehnologija (Učni načrt, 2011k).  

 

Zavedati bi se morali, da z učenjem ljudskega plesa uresničujemo vrsto ciljev, povezanih s 

psihofizičnimi sposobnostmi, ki v učnih načrtih niso opredeljeni, a pomenijo bistven del 

vzgojno-izobraževalnega učinkovanja. Te cilje lahko uvrstimo v skriti kurikul, pri čemer 

rečemo, da vsebuje »skriti kurikulum vse tiste vidike intenc, ki niso bili precizirani v uradnem 

kurikulumu, so pa prisotni v vzgojno-izobraževalnem procesu« (Kroflič, 1992, str. 15). Z 

vpeljavo ljudskega plesa v polju »nevidnega« lahko vplivamo na učenčevo samopodobo, na 

spoštovanje, samospoštovanje, koristnost, potrebnost, sprejemanje, varnost, pripadnost, 

demokratičnost, večsmerno odprto komunikacijo itd. 

 

Pri analizi učnega načrta predmeta glasbena umetnost (Učni načrt, 2011c) je ljudski ples 

vključen v vseh razredih osnovnošolskega izobraževanja. V prvem triletju naj bi učenci plesali 

ljudske plese (Učni načrt, 2011c, str. 6), v drugem triletju naj bi izvajali »rajalne igre, plese ter 

slovenske ljudske plese in plese drugih kultur ter narodov« (Učni načrt, 2011c, str. 8), v tretjem 

triletju pa naj se otroci ob glasbi »gibajo in plešejo« (Učni načrt, 2011c, str. 10), kar lahko 

pomeni marsikaj. Učni načrt glasbena vzgoja (2011c) za predmet glasbena umetnost ponuja 

tudi mnogo medpredmetnih povezav, torej navaja vrsto predmetov, s katerimi se ljudski ples 

ali vsaj gibanje lahko povezuje, npr. družba, športna vzgoja, naravoslovje in tehnika, tehnika 

in tehnologija, zgodovina, likovna vzgoja, biologija. Pri vseh predlaganih ciljih in vsebinah ni 

nikjer določena količina izvajanja. Vse to je prepuščeno avtonomiji učitelja. Med didaktičnimi 

priporočili poučevanja tega predmeta je opredeljeno, da zaradi prepletanja in dopolnjevanja 

vseh glasbenih ciljev na čustveno-socialnem, gibalnem in spoznavnem področju razvoja le-te 
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najlažje dosegamo v kompleksno zasnovani glasbeni dejavnosti. »Ta vključuje dejavnosti 

izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, ki so načrtovane iz skupnega glasbenega izhodišča. Primer: 

skupno izhodišče je lahko glasbeni ritem, ki ga v kompleksno zasnovani dejavnosti izvajamo, 

poslušamo in ustvarjamo« (Učni načrt, 2011c, str. 15). 

 

Analiza učnega načrta športna vzgoja (Učni načrt, 2011d) dokazuje obveznost vključevanja 

ljudskega plesa tako v prvem kot drugem triletju, ko naj bi učenci zaplesali izbrane otroške 

plese in plese odraslih, kakor tudi v tretjem triletju, ko naj bi učenci zaplesali ljudske plese 

različnih slovenskih pokrajin. V prvem triletju naj bi otroci znali zaplesati pet preprostih 

ljudskih plesov, v drugem triletju pa naj bi že sami povezali ljudske plese v celoto. Razlikovali 

naj bi kakovost gibanja in znali zaplesati dva ljudska plesa. V tretjem triletju naj bi otrok sestavil 

in zaplesal kratko koreografijo ene od priljubljenih plesnih zvrsti. V tretjem triletju je 

opredeljeno, da naj bi učenci gibno ustvarjali kot posamezniki, v paru in skupinah. 

Interpretirali naj bi različne ritme v povezavi z glasom in gibom in zdi se, da gre prav za plesno 

opismenjevanje učencev. To potrjujejo tudi cilji za prvo triletje, ko naj se učenci gibajo na 

mestu in v prostoru v različnih smereh v preprostem in sestavljenem ritmu ter izvajajo gibe ob 

raznovrstni glasbeni spremljavi (Učni načrt, 2011c). 

 

S plesom povezan izbirni predmet osnovna šola ponudi v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju (če želi in ima učitelja), in sicer z naslovom plesne dejavnosti (ples, starinski in 

družabni plesi, ljudski plesi), ki je predstavljen v posebnih učnih načrtih (Učni načrt, 2004). 

Neobvezni izbirni predmet umetnost se izvaja (če se izvaja) v šolah v drugem triletju (Učni 

načrt, 2013). Gre za dokaj nov predmet, kjer je v okviru osmih sklopov vključena folklorna 

dejavnost, kjer so v didaktičnih priporočilih vključena spoznanja, povzeta po gradivih iz 

izobraževanj, ki sem jih vodila na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 

»Učenci prek igre usvajajo plesno izročilo, spoznavajo in primerjajo nekdanje in sodobnejše 

plesne prakse. Učitelj prilagaja zahtevnejše plesne prvine razvojnim sposobnostim učencev. 

Ura naj se začne z ogrevanjem telesa in nadaljuje z vajami za telesni, glasbeni ritem, 

obvladovanje telesa, razvoj refleksa, obvladovanje prostora, posnemanje, razvijanje 

ustvarjalnosti. Sledi učenje posameznih plesnih korakov, plesov in improvizacij. Načela učenja 

ljudskega plesa: ─ od preprostega k zahtevnejšemu, ─ od znanega k neznanemu, ─ od gibanja 

brez prenosov teže telesa (npr. gibanja rok) h gibom s prenašanjem teže telesa (gibom nog), ─ 

od solističnega izvajanja korakov k parnemu (oz. skupinskemu) plesu. Kako se lotiti dela: ─ 

analiza strukture plesnega obrazca, ─ pri parnih plesih najprej učimo korake, ko te plesalci 

obvladajo, postavljamo pare, ─ učenje posameznih plesnih prvin, ki jih plesalci še ne poznajo 

oz. jih ne obvladajo, ─ učenje posameznih delov plesnega obrazca (npr. če je ples dvodelen, 

učimo posebej prvi in drugi del; če ga sestavlja več zaključenih enot, učimo najprej vsako 

posebej), ─ učenje ritmične strukture plesa (s ploski, z drugimi gibi), ─ sestavljanje posameznih 

naučenih delov v celoto (skupaj z glasbeno spremljavo), ─ popravljanje napak celote, 

posameznega para in posameznika. V ospredju predmeta je plesno izročilo. Za vsakokratno 

srečanje sta nujni pripravljenost mentorja in strukturirana ter načrtovana ura. Priporočamo 
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ogled folklornih nastopov (odraslih ali otroških folklornih skupin) z lokalnega območja, ki 

učencem omogočajo celostno predstavo o folklorni dejavnosti in plesnem, glasbenem ter 

pevskem izročilu« (Učni načrt, 2013). 

 

Pri opredeljevanju ciljev v devetletni osnovni šoli gre za upoštevanje učnociljne strategije 

načrtovanja kurikula. Pri posameznih predmetih ne gre za učenčevo pridobivanje ozkih 

strokovnih znanj, ampak cilji zagotavljajo reševanje problemov, s čimer uresničujemo potrebo 

po široko transferni vrednosti pridobljenega znanja. Učenje ljudskega plesa zagotavlja 

»širino«, razvija sposobnosti, ki bodo učencem pomagale pri uspešnem reševanju praktičnih 

problemov. Smiselno ga je torej vpeljevati v proces izobraževanja, slediti široko zastavljenim 

učnim ciljem v devetletni osnovni šoli, pristopati k njim problemsko in pri učencih razvijati 

ustvarjalno mišljenje (Knific M., 2007).  

 

Normativi so eno, praksa kaže drugo. Smiselno se je vprašati, kako učitelji glasbene in športne 

vzgoje učijo ljudske plese in s tem uresničujejo v kurikulu zapisane cilje, če ljudskih plesov ne 

poznajo oz. ne obvladajo didaktike njihovega poučevanja. »Vsakemu učencu je treba 

omogočiti, da optimalno razvije individualne glasbene zmožnosti. Prepoznati je treba potrebe 

učencev z namenom nudenja ustreznih učnih spodbud in široke izbirnosti na ravni glasbenega 

programa, glasbenih dejavnosti ter oblik in metod učenja« (Učni načrt, 2011c, str. 33).  

 

Pomembno delo na področju vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v redno 

osnovnošolsko izobraževanje je opravila A. Pesek, avtorica didaktičnih kompletov za glasbeno 

vzgojo 1, 2, 3 – tako osemletne kot devetletne šole (Pesek 1999a, 1999b, 2001). A. Pesek je 

avtorica številnih pesmaric z dodanimi zvočnimi posnetki za otroke in raziskovalka na področju 

glasbene pedagogike in psihologije (Pesek in Pettan, 2000). Analiza učbenikov za prvo triletje 

je pokazala, da omenjena avtorica v svojih delih vključuje precej več elementov ljudskega plesa 

kot B. Oblak – druga avtorica (potrjenih) učbenikov (Oblak, 2004). V učbeniku za prvi razred je 

A. Pesek (1999a) vključila čindaro, v drugem (1999b) polko, Lepo Anko, v tretjem (2001) Biba 

leze, čindaro, Igraj kolo in šamarjanko (slednja je predvidena le za poslušanje). Ob tem 

učiteljem ponuja še nekaj pesmi, ob katerih bi otroci lahko korakali ali se kako drugače gibali 

(Pesek, 1999a, 1999b, 2001). Za primerjavo: pri B. Oblak v učbeniku za prvi razred (2004) ne 

najdemo prav nobenega ljudskega plesa. Avtorica predlaga »otroško ljudsko rajalno igro« 

(Oblak, 2004, str. 37) o mački in miški, ki je mlajšega nastanka in ji težko pripišemo ljudskost v 

pomenu plesnega izročila. V drugem razredu (Oblak, 2000a) ponuja rajalno igro Ura je eno, 

medved še spi, ki kot taka omogoča malo plesnega doživljanja, kot dodatek pa še Lepo belo 

lilijo in Abraham ma sedem sinov. V tretjem razredu (Oblak, 1999) učiteljem predlaga učenje 

adlešičkega kola z navodilom: »Zaplešite kolo« (1999, str. 17). B. Oblak (2003b) za četrti razred 

omenja metliško kolo, črnomaljsko kolo, staro polkico in istrijanko. Za omenjene plese so dane 

melodije. Avtorica ne predlaga, da bi se teh plesov otroci naučili, niti ne opisuje kakšnega 

izmed njih, da bi se ga po morebitnem opisu naučili učitelji. A. Pesek (2002) za četrti razred 

ponuja plese in jih opisuje po posameznih taktih, kako naj bi se le-ti plesali. Ti so: drobljanc, 
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zibenšrit, šamarjanka. Predlaga še izvedbo polke ob pesmi Šmentana muha in po njej 

imenovano »glasbeno-didaktično« igro cekartanc (Pesek, 2002). Za peti razred B. Oblak 

predvidi ples dopaši, kjer zapiše: »Po vzoru ljudskih plesov ob petju tudi zaplešemo« (Oblak, 

2003a, str. 21). Pri predlaganem potrkanem plesu piše, da pesem potrkane lahko izrazimo tudi 

»plesno s potrkanimi koraki polke« (Oblak, 2005, str. 50). Pri metliškem kolu pa naj bi pesem 

povezali s plesom. Postavlja se vprašanje, kako.  

 

V omenjenem učbeniku avtorica pokaže, da za ples obstaja posebna pisava (Oblak, 2005). V 

nasprotju z B. Oblak A. Pesek, avtorica učbenika za peti razred, predlaga precej ljudskih plesov, 

ki jih bolj ali manj podrobno opiše (valček in polka, ples ob pesmi Ob bistrem potočku je mlin, 

gibanje ob izvajanju prekmurske ljudske pesmi, šuštarpolka, tribučko kolo, Stu ledi, štajeriš, 

ovsetni štajeriš, kujtre šivat, točak – ob petju Trzinke), a čas za obravnavo navedenih plesov v 

razredu je izjemno skromen, saj je zaplesati ples v posamezni učni enoti le eden izmed vrste 

ciljev (Pesek, 2003). Za zadnji razred drugega triletja B. Oblak (2006) predvidi izvedbo mazurke 

(kot izvorno poljskega plesa) ter ga romantično označi: »Njen plesni značaj ter dodani slika in 

ilustracija pa spodbujajo h gibalno-plesnemu izražanju. Ples izvajamo v parih in poenostavljeni 

obliki s krajšimi in daljšimi koraki, ki se ujemajo z ritmom. Na koncu fraz pa jih poudarimo s 

potrki« (Oblak, 2006, str. 34). Zopet se postavljam v vlogo učitelja, ki si nikakor ne more 

predstavljati, kako naj bi ta ples izvajal. A. Pesek v tem razredu vključuje precej gibanja, ki ga 

lahko povežemo z elementi plesnega opismenjevanja, in sicer hoje v dvo- ali tridobnem 

taktovskem načinu ipd. (Pesek, 2005). V tretje triletje je pri obeh obravnavanih avtoricah 

ljudski ples zelo skromno vključen, čemur je glavni vzrok tudi učni načrt omenjenih razredov. 

Pri B. Oblak za sedmi (2000b), osmi (2003c) in deveti razred (2002) ni vključenih ljudskih plesov 

niti njegovih posameznih elementov. Pri A. Pesek prav tako, le da so v sedmem razredu 

vključeni renesančni plesi (brez opisa) (2015a), v osmem ni plesa (2006), v devetem pa je nekaj 

gibalnih prvin v smislu izraznih in sodobnih plesnih oblik ter namig: »V razredu na skladbo Igraj 

kolce oblikujte plesno koreografijo v krogu, po vzoru kola« (Pesek, 2015b, str. 23). 

 

Opaziti je, da učitelji po priporočilnih vsebinah in oblikah, zapisanih v učbenikih B. Oblak, 

nikakor ne morejo in ne znajo naučiti učence ljudskega plesa. Pri A. Pesek je mnogokrat 

drugače in so zapisi učiteljem po korakih v posameznem taktu lahko v veliko pomoč. Tako 

lahko učitelj lažje nauči posamezen ples. Žal pa skozi pregledane osnovnošolske učbenike, 

delovne zvezke in priročnike za učitelje (Oblak, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003a, 2003b, 

2003c, 2004, 2005, 2006; Pesek, 1991, 1999a, 1999b, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2015a, 

2015b) ni zaslediti skorajda nobenih elementov plesnega opismenjevanja.  

 

Kljub obetom prenovljenih učnih načrtov je elementov ljudskega plesa v učbenikih malo. Prav 

tako si je iz zapisov v učbenikih precej težko predstavljati gibanje ob določenem plesu – v veliko 

primerih je predviden skupinski ples (Pesek, 1999a, 1999b, 2001). V nobenem izmed 

omenjenih učbenikov ni ponujenih prilagoditev ljudskih plesov v paru, primernih za 

osnovnošolske učence. 
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2.6.2 Ljudska plesna dediščina v šolah v mednarodnem prostoru 

V Združenih državah Amerike je bila ljudska plesna dediščina v vzgojno-izobraževalni proces 

prvič vključena leta 1887, in sicer kot del telesne vzgoje. Tedaj je direktor gimnastične šole v 

Brooklynu Anderson uvedel praktično spoznavanje in učenje irskih plesov. Na začetku 20. 

stoletja so zbrali plese iz Evrope in jih uvedli v ameriški učni program telesne vzgoje tudi na 

nekaterih drugih šolah. Po drugi svetovni vojni je raznolikost plesov, ki so se jih učenci učili pri 

telesni vzgoji, naraščala s številom plesov, ki so jih s seboj prinašali predvsem priseljenci iz 

različnih držav Vzhodne Evrope. V učnih načrtih se konkretno omenjajo plesi, ki izvirajo iz 

Rusije, Grčije, Izraela, Nemčije, bivše Jugoslavije, Češkoslovaške, Mehike in Švedske. 

Spoznavanje ljudske plesne dediščine je bilo na primer vključeno tudi v učni načrt leta 2001 v 

osnovni šoli New South Wales (Ashley, 2012).  

 

V drugem poglavju knjige avtorice L. Ashley Folk Dance, a survivalstory (Ljudski ples, zgodba o 

preživetju) lahko spremljamo poučevanje plesov, ki izvirajo iz izročila, na Novi Zelandiji. Začetki 

segajo na začetek 20. stoletja (Ashley, 2012). Še vedno tvori pomemben del plesne vzgoje. 

Učitelji predvsem poudarjajo kulturne in družbene koristi poučevanja plesov, ki izvirajo iz 

izročila, ter prav tako dokazujejo vrsto sposobnosti, ki jih otroci pri spoznavanju plesnega 

izročila pridobijo. Sedemletniki na podlagi spoznavanja ljudske plesne dediščine razvijajo 

sposobnost učinkovitega poslušanja glasbe, razvijajo glasbeni spomin in občutek za ritem. 

Preprosta in praviloma ponavljajoča struktura plesov dovoljuje otrokom, da lahko uspešno 

sodelujejo. Ugotovili so (Ashley, 2012), da so otroci prek učenja plesov, ki izvirajo iz izročila, 

izboljšali svoje plesne tehnike, poleg tega so se naučili nastopanja in pridobili samozavest. 

 

Po Unescovem poročilu (Hong, 2012) so na Novi Zelandiji že v zgodnjem 20. stoletju plese 

Maorov vključevali v šolski učni načrt. Njihovi plesi so bili nepogrešljiv del telesne in glasbene 

vzgoje. Leta 1909 je učni načrt prvič predvidel učenje plesov, ki izvirajo iz izročila, do leta 1925 

pa je postal redni del sheme dela pri predmetu telesna vzgoja. V drugi polovici 20. stoletja so 

ljudski ples začele nadomeščati modernejše oblike plesa, a se plesnemu izročilu niso odrekli. 

Tudi na Kitajskem so svoj ples »Li firewood« (v prevodu: obrni drva), ki sodi med najstarejše 

in najbolj priljubljene plese, vključili v učni načrt. Po njihovem mnenju je poučevanje teh plesov 

eden izmed najpomembnejših načinov ohranjanja ljudske plesne dediščine (Ouyang, 2014). 

 

Že bežen vpogled v prakse po svetu pokaže, da so ljudsko plesno dediščino v šole že zgodaj 

vključili v Združenih državah Amerike, na Novi Zelandiji in Kitajskem. V Združenih državah 

Amerike je šlo za vključevanje ljudske plesne dediščine, ki so jo prinesli priseljenci iz Evrope, 

in sicer z namenom, da ljudje ostanejo povezani s svojimi rodnimi deželami in da bi pokazali 

spoštovanje do njih. Pozneje so te plese zamenjali drugi, a se v šolskem sistemu spoznavanja 

plesnega izročila ohranjajo tudi danes. Na Kitajskem in na Novi Zelandiji so razvijali odnos do 

lastne kulturne tradicije. Svojo ljudsko plesno dediščino so vključili v učni načrt predvsem 

zaradi ohranjanja dediščine (Ashley, 2012). 
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V Avstriji raziskovalci zagovarjajo stališče, da z vključevanjem ljudske plesne dediščine v 

športno vzgojo razvijajo ustvarjalnost, ob kateri mladi dobijo priložnost, da se začnejo zavedati 

in raziskovati svoje motorične sposobnosti, eksperimentirati z gibanjem in krepiti svoje plesne 

sposobnosti. Da bi spoznali stanje na tem področju, so v Avstriji pripravili projekt (Hofer, 

1991), v katerem so združili prvine športa in drugega gibanja ter ljudskega plesa. Med 

projektom so se šole spremenile v centre gibanja, projekt pa so zaključili z velikim javnim 

zaključnim dogodkom v Linzu. Projekt je promoviral pozitiven odnos do telesa, spodbujal 

zmožnosti sodelovanja in timskega dela in pomembno pripomogel k ohranjanju ravnovesja 

med mentalnimi in fizičnimi dejavnostmi ter hkrati deloval proti pomanjkanju telovadbe in 

izoliranosti otrok. Projekt je pustil velik vpliv tudi na učiteljih. Mnogi izmed njih ljudsko plesno 

dediščino prav zaradi sodelovanja v tem projektu vključujejo v redno izobraževanje (Hofer, 

1991). 

 

Mednarodne raziskave (Global research compendium on the impact of the arts in education, 

2005), opravljene pod okriljem Ifacca, Unesca in Australia Council for the Arts (2005), kažejo, 

da se predmeti umetnosti, kjer je vključena ljudska plesna dediščina, pojavljajo v 

izobraževalnih načrtih skoraj vseh držav sveta, da pa v petintridesetih državah po svetu 

primanjkuje izobraženega kadra na področju umetnosti, ki bi lahko kakovostno prenašal 

znanje nadaljnjim izobraževalcem.  

 

Glede vključevanja ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni program se torej v drugih 

kulturnih okoljih soočajo s podobnimi težavami kot v Sloveniji. V pacifiških državah (Arts 

Education in the Pacific Region: Heritage and Creativity, 2002) je ples, ki je živel med ljudmi in 

se med njimi spreminjal, priznan kot del tradicije in je vključen v šolski izobraževalni sistem, 

vendar je zapostavljen, saj programi plesnega izobraževanja za učitelje ne vključujejo vsebin, 

ki bi učiteljem ponudile ustrezna znanja. V pacifiški regiji želijo postaviti raziskovalni center, 

saj potencial, ki ga plesno izobraževanje prida k splošnemu znanju, v pacifiški regiji ni realiziran 

v zadostni meri. Skoraj vse države v Evropi (Arts and Cultural Education at School in Europe, 

2009) poudarjajo pomen kulturne dediščine in razvijanja nacionalne identitete, vsebine s tega 

področja vključujejo v šolski kurikul ter menijo, da s tem razvijajo eno od pomembnih 

pripadnosti – pripadnost državi. V tujini se pojavlja težnja po nadzoru nad programi, 

namenjenimi učiteljem, ki poučujejo ljudsko plesno dediščino (Arts and Cultural Education at 

School in Europe, 2009; Arts Education in the Pacific Region: Heritage and Creativity, 2002; 

Hong, 2002), saj učitelji nimajo dovolj znanja za prenašanje ljudske plesne dediščine na otroke. 

Tudi Ouyang (2014) iz Kitajske meni, da mora biti spoznavanje plesnega izročila obvezen del 

izobraževalnega programa v osnovni šoli, saj se le tako ohranja. Na primeren način vključeno 

plesno izročilo v vzgojno-izobraževalni program osnovnih šol je zelo pomembno za kulturni 

razvoj in vzpostavljanje etnične identitete. Evropa in svet se vedno bolj združujeta ter kulturno 

približujeta, zaradi česar je vzpostavljanje identitete, vezane na prostor in skupnost, bivajočo 

na njem, izjemnega pomena (Arts and Cultural Education at School in Europe, 2009).  
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2.6.3 Slovenska ljudska plesna dediščina in razvijanje etnične identitete 

»Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in je kultura posameznega naroda« 

(Janžič, 2007, str. 11). »V plesalcih je potrebno razvijati tudi zavest o pomembnosti naloge, ki 

jo opravljajo. Zavedati se morajo svojega kulturnega poslanstva« (Ramovš, 1985, str. 12). 

 

Slovenska ljudska plesna dediščina je vrednota, ki jo je treba »gojiti s spoštovanjem in se je ne 

sme svojevoljno spreminjati ali celo pačiti« (Ramovš, 1985, str. 11). V vzgojno-izobraževalnem 

procesu se učitelji srečujejo z učenci z različno etnično identiteto, a živijo v Sloveniji in zato je 

nedvomno prav, da se srečajo s slovensko ljudsko plesno dediščino. Čeprav raziskave kažejo, 

da popolnega soglasja o definiciji etnije, ljudstva, naroda in države ni, se avtorji strinjajo, da je 

oblikovanje etnije uspešno, če se njena gradnja opre na tradicijo (Harrison, 1999; Nunan, 

2010; Rogelj Škafar, 2011). Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in 

védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi ter razvijanje in ohranjanje lastne kulturne 

tradicije bi lahko dojemali kot pomembne segmente, ki naj bi jih učitelji v vzgojno-

izobraževalnem procesu razvijali.  

 

Slovenska ljudska plesna dediščina ponuja razvijanje tradicij, predstavlja zgodovino naroda, 

saj daje možnost primerjave življenja nekoč in danes, hkrati pa poistovetenje s kulturo naroda, 

ki se razvija s poustvarjanjem nekdanjih plesov, iger ter šeg in navad (Sedevčič, 2009). Vse 

razsežnosti osnovnošolske plesne vzgoje, ki vključujejo prvine slovenskega izročila in si jih 

učenci pridobivajo v času in prostoru, so pomembne za spoznavanje slovenske kulturne 

dediščine ter za razvijanje ustreznega odnosa do preteklosti. 

 

Primerno vključeno plesno izročilo v vzgojno-izobraževalni program osnovnih šol je zelo 

pomembno za kulturni razvoj in vzpostavljanje etnične identitete. Evropa in svet se vedno bolj 

združujeta ter kulturno približujeta, zaradi česar je vzpostavljanje identitete, vezane na 

prostor in skupnost, bivajočo na njem, izjemnega pomena. V Sloveniji je otrokom treba 

razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, kar narekuje Zakon o osnovni šoli 

(1996), ki med cilji osnovnošolskega izobraževanja konkretno navaja razvijanje zavesti o 

državni pripadnosti in narodni identiteti in védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi ter 

razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije. Poleg tega spoznavanje tradicije in razvijanje 

narodne identitete narekujejo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(2007), Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 

(2008) in Elementi domovinske in državljanske vzgoje ter aktivnega državljanstva v učnih 

načrtih slovenskih osnovnih in srednjih šol (Kukovič in Haček, 2014). To je mogoče uresničevati 

z vzgajanjem ustreznega odnosa do lokalnih, regionalnih in državnih tradicij – tudi plesnih. Pri 

tem se kot ključno kaže kakovostno poznavanje didaktičnih izhodišč (Otrin, 2000) ter 

strokovnih in znanstvenih podlag, ki bi skozi interdisciplinarni vidik, vključujoč 

etnokoreologijo, opredelile prenašanje plesnega izročila na otroke.  
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Sedevčič (2009) v izsledkih raziskave ugotavlja, da se otroci vključujejo v folklorne skupine 

zaradi lastne želje, starši pa jih pri tem spodbujajo prav zaradi razvijanja odnosa do tradicije, 

saj »se večinoma vsi zavedajo pomena ohranjanja kulturne dediščine. Gre za prepletanje 

vzgojno-izobraževalnih pomenov folklorne dejavnosti z aktivnostmi, ki otrokom predstavljajo 

zabavo« (str. 126). S poustvarjanjem slovenske ljudske plesne dediščine naj bi se otroci 

srečeval že od malih nog, pri čemer naj to nalogo večinoma opravijo vzgojne-izobraževalne 

ustanove. Te imajo možnost vnašanja in povezovanja prvin slovenskega plesnega izročila v vse 

predmete poučevanja. »Ohranjanje ljudskega izročila je čedalje bolj pomembno za naše 

narodno ozaveščanje in hkrati gojenje narodne pripadnosti« (Arh, 2009, str. 45).  

 

Plesno dejavnost je kot sredstvo za skromno ohranjanje slovenske kulturne zavesti v tujini najti 

med skupnostmi, kjer se je asimilacija že krepko zajedla med rojake in slovenščina ni več njihov 

občevalni jezik. Tam folklorniki predstavljajo dejavni del svoje skupnosti, se učijo plesov, 

izhajajočih iz slovenskega izročila, ki jih prikazujejo domačemu občinstvu v lastnih domovih, 

na obletnicah in praznikih, pa tudi na prireditvah, ki jih pripravijo občine, province, v katerih 

živijo, na protokolarnih sprejemih itd. S tem postanejo izredno zaslužni ambasadorji, ki s 

tovrstno kulturno dejavnostjo širijo slovensko prisotnost v tujem svetu (Bagatelj, 2010). Tudi 

v slovenskem okolju bi se lahko veliko bolj zavedali, da je za obstoj slovenstva ključno 

razvijanje slovenske identitete – eno od področij, ki omogoča njeno razvijanje, pa je prav 

razvijanje ustreznega odnosa do slovenske ljudske plesne dediščine. »Ohranjanje ljudskega 

izročila bi morala biti ena pomembnejših nalog vsakega učno-vzgojnega procesa. Z načrtnim 

vključevanjem otroškega ljudskega izročila bi bilo treba začeti že v predšolskem obdobju in bi 

se moralo nadaljevati tudi med šolanjem otrok in pozneje mladostnikov. Prav ta stalnost, ki se 

ne bi smela prekiniti v nobenem obdobju otrokovega razvoja, lahko prinese globlje spoznanje 

o identiteti prostora in z njim spoštovanje tradicije skupnosti, ki v njem bivajo« (Škrinjar, 2008, 

str. 32). 

 

Poleg vloge v razvoju posameznikove osebnosti ima spoznavanje plesnega izročila pomembno 

vlogo tudi v širšem družbenem kontekstu. Otroci se namreč ob spoznavanju s kulturno 

dediščino lahko sproščajo in razvijajo pozitivna čustva. Védenje o kulturni dediščini in 

koreninah naroda se prenaša iz roda v rod, kar je pomembno za razvoj celotnega naroda. 

Poustvarjanje plesov in iger je pomembno tudi za telesni in duševni razvoj otrok. Otroci se 

prek spoznavanja slovenske ljudske plesne dediščine seznanjajo z nekdanjim življenjem in se 

tako soočajo s preteklostjo svojega naroda. Ker se z razvijanjem spomina na nekdanje življenje 

srečujejo v času primarne in sekundarne socializacije, obstaja precej velika verjetnost, da bodo 

pridobljeno znanje ali pa vsaj odnos do kulturne zapuščine prenašali tudi na svoje potomce 

(Sedevčič, 2009). Tisti, ki slovensko ljudsko plesno dediščino predstavljajo s pozitivno 

naravnanimi čustvi in sproščenim navezovanjem stikov, jo bodo podobno prenašali svojim 

zanamcem in s tem negovali ljudsko plesno dediščino (Novak, 2011) »Ko otroci začutijo /…/ 

ljudski ples /…/ vemo, da smo zanje veliko naredili. Verjamemo lahko, da bodo prav oni tisti, 

ki ga bodo s ponosom prenašali tudi prihodnjim generacijam« (Kmetec, 2013, str. 31). 
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Ob koncu poglavja izpostavljam misel R. Rodinger (2007), ki pravi, da bodimo ponosni na 

»ljudsko umetnost, ki ne služi samo širšemu kulturnemu namenu, saj motivi in iz preteklosti 

lahko v vsakem posamezniku ponujajo številne možnosti za duhovno izražanje sodobnosti« 

(str. 115). Izročilo prednikov je kulturna vrednota s trajno ceno in velikim pomenom. 

Poznavanje in poustvarjanje domače kulturne dediščine je pomembno za človekov osebni 

razvoj, prav tako za razvoj njegove narodne zavesti, saj se z njo »ukoreninja kultura lastnega 

naroda« (Sgerm, 2010, str. 158). 

 

I. Breznik se v disertaciji (2005) ukvarja z ljudsko glasbo, ki se v tradiciji etnomuzikologije na 

Slovenskem in tudi drugje v Evropi tesno veže z vprašanji ohranjanja in vzgajanja nacionalne 

identitete. V disertaciji raziskuje pomen potenciala, ki ga razsežnosti ljudske glasbe lahko 

ponudi v smeri razumevanja svetovnih kultur.  

2.6.4 Didaktika plesne vzgoje 

Didaktika je teorija o izobraževanju, natančneje teorija o izobraževanju in pouku (Andoljšek, 

1973). Didaktika je vsekakor tudi uporabna znanost, saj odkriva pojave, jih razčlenjuje, 

ugotavlja vzroke in posledice in išče zakonitosti. Iz zakonitosti izvaja norme, da bi bilo lahko 

vzgojno-izobraževalno delo čim učinkoviteje. Norme se izvajajo iz že znanih zakonitosti ali pa 

iz dolgotrajnejših delovnih izkušenj na določenem področju. S tem nastajajo nove »izkustvene 

norme kot odsev delovne prakse, ki po temeljitejšem raziskovanju in ugotovitvi zakonitosti 

postanejo znanost« (Andoljšek, 1973, str. 32).  

 

Reševanju didaktičnih vprašanj se je že v zgodnjem 17. stoletju posvečal Jan Amos Komensky, 

ki je bil velik ideolog osnovne šole. Opozarjal je na pomanjkanje sposobnih učiteljev in pozival 

predstavnike oblasti, naj skrbijo za dobre šole. Na izboljšanje pouka je lahko vplival šele od 

druge polovice 18. stoletja dalje, ko je posvetna oblast od učiteljev že zahtevala nekaj 

pedagoškega znanja. Njegovo prvo didaktično delo datira v leto 1616 (Blažič, 1995). Poleg 

njega so še drugi pedagogi, ki so izhajali iz meščanskega okolja (Rouseau, Herbart), zahtevali 

učenje z razumevanjem in se bojevali proti verbalizmu. Poudarjali so vodilno vlogo učenca, 

njegovo dejavnost in samoaktivnost, saj ko učenec sprejema najrazličnejše dražljaje s čutili, ni 

pasiven, ampak aktiven. Že Komensky je zagovarjal občutke kot glavni vir znanja (Komensky, 

1995).  

 

Izsledki znanstvenih razprav (Cheatum in Hammond, 2000; Zagorc, 2006) kažejo, da se 

učinkoviteje učimo, če uporabljamo poleg vida, sluha in govora tudi telesno dejavnost. Gibanje 

in plesno izražanje se povezujeta z različnimi predmetnimi področji: z jezikom, naravoslovjem, 

glasbo, družbo, matematiko, dramsko, likovno vzgojo ipd. Ključni elementi pri učinkovitih 

situacijah učenja so le aktivna udeležba učenca v lastnem procesu konstrukcije znanja; 

odkrivanje in upoštevanje predhodnega znanja, intuitivnih konceptov in subjektivnih teorij pri 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2250151895018054&PF=AU&term=%22Cheatum,%20Billye%20Ann%22
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učencih in učiteljih; načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in usmerjanje lastnega procesa 

učenja; povezava med motivacijskimi in kognitivnimi dejavniki pri učenju; učinkovito učenje v 

socialni interakciji; razlikovanje posameznikov med rezultati in procesi učenja (Budnar in sod., 

2006). Izkustveno učenje poteka po stopnjah: načrtovanje, kjer se ugotavlja potrebe in določa 

cilje; uvodna faza, ko se postavlja pravila in ustvarja primerno ozračje; faza aktivnosti in 

vpletenost v izkušnjo; faza analize, ko se pridobiva povratne informacije in se o izkušnji 

diskutira; faza povzetka, kjer se prenese izkušnja v teorijo; faza evalvacije, ki je sprotna ali 

končna (Budnar in sod., 2006). 

 

Vlogo odraslega v razvoju otroka je raziskoval Jan Amos Vigotski, utemeljitelj pedologije kot 

posebne znanstvene discipline. V razvojno psihologijo je vpeljal pojem območja bližnjega 

razvoja. Razumeti ga je mogoče tako, da območje bližnjega razvoja pomeni tista območja 

(naloge, težave, izzivi), ki jih otrok reši oz. razume s pomočjo odraslega, ne pa sam. Meni, da 

je vpliv okolja pomemben, vendar samo v povezavi z odraslim človekom. Trdi, da je razvoj 

intelektualnih sposobnosti v veliki meri odvisen od dialoga otroka z učiteljem, da višji miselni 

procesi najprej potekajo kot socialna interakcija, šele nato se internalizirajo kot miselni procesi 

posameznika. Pri učenju plesa poleg pomoči učitelja učenec novo znanje dojema takrat, ko 

gradi najprej na že znani, usvojeni vsebini, potem pa dodaja nova znanja in tehnike. »Bistvo 

sistemiziranja je v tem, da iz množice dejstev in posplošitev izločimo določene elemente kot 

oporišča, jih smiselno razporedimo in na ta oporišča navežemo drugo vsebino« (Andoljšek, 

1973, str. 45). Opazovanje in eksperiment z induktivno metodo sta osnovi vsake znanosti 

(Andoljšek, 1973). 

 

Didaktična načela so temeljna podlaga pouku in stojijo nad vsemi učnimi postopki (Jank in 

Meyer, 2011). Učitelji naj bi jih upoštevali in z njimi ustrezno načrtovali, organizirali in vodili 

učne procese. Pravila učne postopnosti, po katerih se pouk pomika, so od bližnjega k 

daljnemu, od konkretnega k splošnemu, od preprostega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu, 

od znanega k neznanemu. Postopno učenje je bistven pogoj za kakovostno in racionalno 

uresničevanje višjih, zahtevnejših ciljev. Učitelja varujejo, da ne ponuja preveč, a tudi ne 

premalo, vendar le, če se pravila postopnosti ravnajo predvsem po predznanju, zahtevnosti 

učne vsebine, razvojni stopnji učencev in po njihovih učnih zmožnostih (Strmčnik, 2001). 

 

Načelo postopnosti je zagovarjal že Komensky, za njim mnogi drugi – tudi nemški pedagog 

Adolph Diesterweg, ki je utemeljil načela, da učimo »od lažjega k težjemu, od preprostega k 

sestavljenemu, od bližnjega k daljnemu, od znanega k neznanemu, od konkretnega k 

abstraktnemu« (Andoljšek, 1973, str. 45–46). Didaktika plesa mora upoštevati načelo 

postopnosti tako pri učenju posameznih plesov kot tudi pri sestavi učne ure. 

 

Novo znanje se oblikuje s preoblikovanjem, organiziranjem in reorganiziranjem že obstoječega 

znanja, zato so tako pomembni didaktični pristopi, ki omogočajo učencem, da aktivno, s 

praktičnimi dejavnostmi razvijajo različne strategije mišljenja in konstruiranja znanja (Budnar 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Razvojna_psihologija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obmo%C4%8Dje_bli%C5%BEnjega_razvoja&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obmo%C4%8Dje_bli%C5%BEnjega_razvoja&action=edit&redlink=1
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in sod.., 2006). »Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo 

(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo 

celoto« (Marentič Požarnik, 2000, str. 124). Tako pristop konstrukcije znanja kot tudi socialne 

interakcije temeljita na izkušnjah, zato sta osredotočena na učenca in si učenec tako prek 

dejavnosti pridobiva nova znanja.  

 

Načela izkustvenega učenja so, da učenje razumemo v smislu procesa in ne produktov. Ravno 

zaradi tega moramo spodbujati iskanja in pridobivanja znanja in ne le pomnjenje veliko 

podatkov. Učenje je zasnovano na izkušnji in je kontinuiran proces, je tudi cikličen proces, kjer 

se prepletajo konkretne izkušnje, opazovanje, razmišljanje, preverjanje novih situacij itd. Pri 

učenju se rešujejo konflikti med nasprotnimi načini spoznavanja in spoznanj. S pomočjo 

percepcije, čustvovanja in razmišljanja se z učenjem prilagajamo svetu. S povezavo osebnega 

in družbenega znanja pa je učenje proces ustvarjanja znanja (Budnar in sod., 2006). »Učenje 

je konstruktiven, kumulativen, samousmerjajoč, k cilju usmerjen, umeščen v situacijo, 

sodelovalen in individualno različen proces gradnje znanja in pomena« (Woolfolk, 2002, str. 

310). Jarvis je razvil sledečo definicijo: »Učenje je kombinacija procesov, kjer posamezniki 

konstruirajo in transformirajo izkušnje v znanje, spretnosti, stališča, vrednote, prepričanja, 

emocije in občutke. Človekovo učenje se začenja takrat, ko se posamezniki kot celotne osebe 

v celoti zavedajo situacije in osmislijo ali skušajo osmisliti to, kar zaznavajo in potem to 

reproducirajo ali preoblikujejo in integrirajo v rezultate v svoje življenjsko izkustvo 

(biografijo)« (Jarvis, 2003, v Ivanuš Grmek in sod., 2009, str. 17). Na spoznavanje slovenske 

ljudske plesne dediščine vplivajo plesne izkušnje. Ko se otrok uči plesnih korakov, spreminja 

zmožnosti za refleksijo in odgovorno ravnanje s samostojnim obvladovanjem zunanjih 

spodbud in notranjih impulzov. Tako učenje predstavlja vsako obliko dejavnosti posameznika, 

s katero ta doseže spremembo v svojem teoretskem, delovnem in socialnem obnašanju oz. 

védenju, pri čemer je sprememba dejavnosti rezultat predhodnih izkušenj (Tomić, 2003). 

Učenje je pravzaprav nenehno preurejanje vsebine in strukture spoznavnih predstav (Justin, 

2012).  

 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) sta razvili didaktična načela, ki so pomembna pri plesni vzgoji. Kot 

prvo sta izpostavili načelo aktivnosti. Aktivnost je otrokova naravna potreba, ki jo pri plesni 

vzgoji razvijamo z ustvarjalnim gibanjem. Da to lahko omogočimo, potrebujemo ustrezen 

prostor (igrišče, park, gozd, telovadnica) in manjše skupine z različnimi ali istimi vzporednimi 

dejavnostmi. Uporabiti je treba tudi ustrezne spodbude – didaktične postopke.  

 

Drugo je načelo interesa, ki ga razvijamo z različnimi motivacijskimi dejavnostmi. Otrok mora 

spoznati in preizkusiti različne dejavnosti, da lahko med njimi izbira. Otroke lahko razdelimo v 

manjše skupine in jih motiviramo glede na njihove interese. Da jim omogočimo spoznavanje 

novih področij, jih včasih razdelimo v skupine ne glede na njihove interese. Tako lahko vsi 

otroci preizkušajo različne dejavnosti in zadovoljijo svoje potrebe in želje. Otroke tako vodimo 

od spoznavnega k raziskovalnemu interesu. Z zastavljanjem različnih nalog jih spodbujamo k 
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raziskovanju gibanja. Individualno ali v skupinah iščejo nove načine gibalnega izražanja, nove 

oblike, nove gibalne motive v zvezi s spodbudo, ki jim je bila dana (Kroflič in Gobec 1995).  

 

Tretje načelo – načelo individualizacije – opozarja na dejstvo, da je vsak človek posameznik s 

svojimi posebnostmi. Kadar načrtujemo nalogo in dejavnosti, moramo biti pazljivi, da 

pripravimo take dejavnosti, da se lahko uveljavi vsak posameznik glede na svoje lastnosti in 

sposobnosti. Otrokom moramo omogočiti, da se lahko izkažejo in so deležni pohval, so sprejeti 

tako v skupini kot pri učitelju. Pri pripravljanju zaposlitve, s katero želimo spodbujati razvoj 

področja, ki pri določenem otroku zaostaja (npr. motoriko), moramo biti previdni, da ne 

potenciramo v otroku že tako prisotne negotovosti in občutka manjvrednosti. Z usmerjeno 

zaposlitvijo moramo otroka motivirati za neko dejavnost, v kateri se lahko uveljavi, je gotov, 

ob tem pa nezavedno premaguje ovire, ki so zanj sicer težje obvladljive. Dečki so slabše 

motivirani za gibno-plesno izražanje in ustvarjanje, še zlasti od šestega leta dalje. V takem 

primeru moramo učitelji poskrbeti za ustrezno motivacijo. Razlike med spoloma so biološko in 

družbeno-kulturno pogojene. Ugotovili so, da način igre v otroštvu vpliva na razvoj otrokovih 

možganov, na razvoj sposobnosti in na interese ter kasnejše poklicne usmeritve. Merilo za 

izbor gibalnega gradiva glede na razvojno stopnjo je gibalna dejavnost otrok, ki jo opazujemo 

pri spontanih dejavnostih in tudi v usmerjenih plesnih zaposlitvah. Otrokom dajemo 

zahtevnejše naloge, kajti sposobnosti otrok ne smemo podcenjevati, saj to pripelje do majhne 

motiviranosti, zlasti pri motorično razvitejših otrocih. Pravilno izbrana oblika vzgojnega dela 

nam bo omogočila upoštevanje razvojne stopnje. To sta zlasti skupinska in individualna oblika, 

v katerih delo lahko prilagajamo stopnji razvitosti otrok in jih glede na to tudi razvrščamo v 

skupine. Razvojni stopnji naj ustrezajo tudi spodbude za gibalne dejavnosti, ki se ne smejo 

dolgoročno pojavljati skozi več razvojnih stopenj. Če pa se že ponovijo, naj bodo za otroka 

primerno obogatene (Kroflič in Gobec 1995).  

 

Učitelji ne smemo pozabiti na načelo individualizacije, ki vključuje otroke, ki zaostajajo, in tiste, 

ki prehitevajo povprečne zmožnosti skupine. Učiteljeva naloga je, da pospešuje otrokov razvoj 

in ga ne zavira. Četrto načelo, ki ga je treba upoštevati pri plesni vzgoji, je načelo ustrezno 

razvojni stopnji in spolu. Pri plesni vzgoji moramo biti pozorni na gibalno gradivo, spodbude za 

gibalni izraz, metode, didaktične postopke, ki morajo ustrezati razvojni stopnji otrok (Kroflič in 

Gobec 1995).  

 

Sledi načelo nazornosti in doživetosti. Osnovne spodbude si otrok za plesno izražanje in 

oblikovanje pridobi v svojem okolju. Od tod si preko različnih oblik gibanja nabira izkušnje in 

predstave, ki jih nato neposredno izrazi s svojim gibanjem oziroma oblikovanjem telesa ali pa 

jih domišljijsko ustvarjalno predela in pozneje izrazi. Zato številne gibno-plesne dejavnosti 

izhajajo iz neposrednega opazovanja oblik in gibanja v okolju. Po možnosti jih opazujemo tam, 

kjer nastajajo (na igrišču, v parku, na kmetiji, v živalskem vrtu, naravi ... ). Danes si lahko 

pomagamo tudi z vso razpolagajočo moderno tehnologijo: z ogledom videoposnetkov, filmov, 

TV-oddaj, radijskih oddaj in podobno (Kroflič in Gobec 1995).  
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Pomembno je načelo življenjske in psihične bližine. Današnji tehnični dosežki so zaslužni, da 

življenjska bližina današnjega otroka ni ista, kot je bila včasih. Otrok preko različnih medijev in 

potovanj že zelo zgodaj spozna več sveta kot nekdaj odrasli. Preko televizije in raznih 

računalniških animacij otrok spoznava različna gibanja natančneje in nazorneje, kot jih lahko 

vidi v neposrednem okolju (gibanje živali). Otrokom je zelo blizu tudi svet risank oziroma 

animiranih filmov. Ob njih so gibalna doživetja zelo močna, zato jih ne smemo zanemarjati ali 

celo zavirati v spontani igri, kajti tako lahko zamudimo veliko priložnost za razvijanje gibno-

plesne igre. Otrokov spontani gibalni izraz je posledica te zvrsti filmske umetnosti, ki jo 

moramo spoštovati in dati otrokom možnost, da doživijo dinamiko gibanj v teh filmih (Kroflič 

in Gobec 1995).  

 

Načelo postopnosti in sistematičnosti je pomembno tako s socialnega stališča in komunikacije 

kot tudi za razvijanje izražanja in ustvarjanja z gibanjem. V praksi pozabljamo na postopnost 

in se v plesni zaposlitvi zadovoljimo s skupno izvedbo ali pa z delitvijo vlog. Tako se morajo 

otroci in učitelji zadovoljiti le s površinskim doživljanjem in so brez možnosti, da bi posamezno 

zaposlitev doživeli celostno. Da to napako odpravimo, moramo metodični postopek bolj 

razčleniti, tako da postopno in sistematično dosegamo bogatenje otrokovih gibalnih 

sposobnosti in gibalne domišljije. Najbolje je, da vsi otroci v skupini vsebinski in plesni motiv 

ustvarijo, doživijo in usvojijo. Šele potem posvetimo več pozornosti posebni fazi v metodičnem 

postopku, ko na različne načine utrjujemo, variiramo, razvijamo gibe in gibalne motive. 

Postopnost je potrebna tudi v oblikovanju gibalnih motivov po načelih od lažjega k težjemu, 

od znanega k neznanemu, od skupinskega k posameznemu, od skupnega k posameznemu, od 

skupnega k skupinskemu (Kroflič in Gobec 1995).  

 

Tudi specifična načela plesne vzgoje povzemam po B. Kroflič in D. Gobec (1995). Pomembno 

je naravno gibanje, ki naj bo izraz človekovega razvoja, obsega naj naravne možnosti 

človekovega telesa, naj ne škoduje človekovemu razvoju in naj ga ne deformira. Sredstvo 

umetniškega izražanja posameznika naj bo gib. Plesalec ni material v rokah učitelja, ampak je 

individualen ustvarjalec, ki z gibanjem izraža svoja čustva, doživetje, ideje, odnos do sveta. 

Koristno je delo v majhnih skupinah. Člani male skupine so za dosego cilja zelo motivirani. V 

majhni skupini so pripravljeni sodelovati, se prilagoditi zahtevam naloge, prevzeti vodenje 

skupine, se dogovarjati o rešitvi naloge, deliti vloge v zvezi s temo, se podrediti zahtevam 

naloge oziroma vodji tokratne dejavnosti. Ob pozitivnih doživetjih skupinskega ustvarjanja se 

člani učijo skupinskega dela in ustvarjanja pozitivnih medsebojnih odnosov (Kroflič in Gobec, 

1995). 

 

Pomembno je samoupravljanje skupine. Skupina nalogo, ki jo je izbrala sama ali v dogovoru z 

učiteljem, rešuje samostojno. Z nastopom pokaže rezultat dela drugim skupinam ali občinstvu, 

kar še povečuje motiviranost za skupinsko ustvarjanje. Skozi analizo poteka dela vodenja 

skupine ugotovimo, da skupina ne dela pod avtoritativnim vodstvom učitelja, ni prepuščena 
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sama sebi (ima pomoč učitelja in natančno zastavljeno nalogo) in ne deluje pod 

demokratičnim vodenjem. Skupina deluje samostojno, samoupravno, kajti vodenje ni le 

funkcija vodje, ampak vseh njenih članov (Strmčnik, 2001) . 

2.6.5 Metode in oblike plesne vzgoje 

Didaktika kot osrednja pedagoška znanstvena disciplina se naslanja po eni strani na empirična 

spoznanja in osmišlja ter rešuje didaktične pojave s teoretičnim delom, na drugi strani pa je 

aplikativna znanost, saj sledi praktičnemu učnemu delovanju. Učitelji imajo različne poglede 

na poučevanje, zato tudi obstaja več njenih definicij (Strmčnik, 2001). »Vsem, zlasti pa 

novejšim definicijam in smerem didaktike sta skupni dve temeljni konceptualni težnji: čim 

boljše povezovanje didaktičnih pojavov v enovito strukturo in izogibanje normativnosti« 

(Strmčnik, 2001, str. 20). 

 

Strmčnik didaktiko deli na splošno in posebno, a med njima ne postavlja hierarhičnega 

razmerja. Splošna didaktika se ne more dobro razvijati drugače kot v sodelovanju in znanstveni 

primerjavi s posebnimi didaktikami. V preteklosti se je za slednjo uporabljal tudi izraz 

metodika, ki pa zaradi svoje mnogoznačnosti ni najustreznejši. Posebna didaktika je 

samostojna veda, ki proučuje in razrešuje posebne odnose, problem, procese, »pogoje, 

nasprotja in blokade vzajemnega učnega delovanja in učinkovanja na relaciji določen učni 

predmet – učenci – učitelj« (Strmčnik, 2001, str. 40). Posebna didaktika do svojih spoznanj 

prihaja po induktivni in deduktivni poti in jo razumemo kot samostojno, izrazito 

interdisciplinarno znanost. Ukvarja se namreč poleg splošnega za vsak učni predmet tudi z 

učnimi posebnostmi. »Čim bolj specifičen je znanstven pristop posebne didaktike k svojemu 

predmetu in čim bolj specifična so njena spoznanja, toliko bolj je znanstvena in avtohtona ter 

toliko pomembnejša je tudi za razvoj splošne didaktike« (Strmčnik, 2001, str. 42). 

 

Didaktika proučuje splošne zakonitosti pouka ne glede na vsebino in stopnjo, posebna 

didaktika pa proučuje in pojasnjuje naloge, vsebino pouka, učne metode, učne oblike, učila, 

učne pripomočke ipd. (Andoljšek, 1973). Učne metode predstavljajo znanstveno in praktično 

preverjene načine učinkovite komunikacije med učenci in učiteljem v vseh fazah učnega 

procesa (Tomić, 2003). Uveljavljene so metode pogovora, razlage, urjenja, pretvarjanja, 

primerjanja, demonstracije, interpretacije, opazovanja, vaje, analize, ponavljanja, reševanja, 

sestavljanja vaj ipd. Univerzalne oziroma splošne učne metode so tiste, ki jih lahko 

uporabljamo pri vseh predmetih, metode plesne vzgoje so posebne predvsem zato, ker 

temeljijo na gibanju, obvladovanju telesa in prostora. 

 

Metode plesne vzgoje sta v Sloveniji razvili B. Kroflič in D. Gobec (1995) in ob tem opozorili, da 

z ustrezno metodo omogočimo vključevanje otroka v skupino, uveljavljanje in 

samopotrjevanje posameznika, hkrati pa preprečujemo in zmanjšujemo vedenjske težave in 

motnje posameznih otrok. Učitelj mora izbrati metodo glede na starost skupine, zrelost 
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skupine in glede na plesne izkušnje. Metode plesne vzgoje so: metoda vodenja, metoda 

izmišljanja, metoda od vodenja k izmišljanju, metoda od izmišljanja k vodenju. Metode pa 

morajo biti prilagojene učencem in učitelju. Učitelj mora pri izbiri metod upoštevati tudi sebe 

in svoje sposobnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Uveljavljena je metoda vodenja, ko učitelj otroke vodi v gibanje z lastnim gibanjem ali pa samo 

z besedo. Otroci tako povzemajo gibalne motive ter se z njimi izražajo, se vanje vživljajo. S to 

metodo otroke usmerjamo v zaželeno gibanje, nakazujemo jim različne možnosti gibalnega 

izražanja in jih spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov in plesa. Pri posnemanju 

obstaja nevarnost, da gre le za golo posnemanje gibanja brez otrokovega lastnega doživljanja 

in angažiranosti, čemur se je treba izogibati (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Z metodo izmišljanja otroke spodbujamo h gibalnemu ustvarjanju in izmišljanju gibanja. 

Gibanje lahko otroci ustvarjajo individualno, skupinsko, ob glasbi, s temo ali brez nje, s 

svobodno improvizacijo itd. Izmišljeno gibanje lahko nato predstavijo pred vrstniki. Z metodo 

izmišljanja spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne 

lastnosti. Velikokrat se zgodi, da otroci pri oblikovanju neke postavitve predlagajo svoje ideje. 

Te so pogosto zelo zanimive, če jih učitelj ustrezno razvije in nato vključi v program (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

 

Metoda od vodenja k izmišljanju je kombinirana metoda. Učitelj najprej s svojim gibanjem 

otroke spodbudi v gibanje, ki ga otroci povzamejo. Nato pa jih usmeri v iskanje drugačnih, 

njihovih gibalnih motivov. Prav tako je kombinirana metoda od izmišljanja k vodenju. Učitelj 

otroke najprej usmerja k iskanju njihovih gibalnih motivov, nato pokaže še svojo gibalno 

zamisel in otrokom predlaga, da jo preizkusijo (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

Posebne ali specialne učne metode uporabljamo pri vseh predmetnih področjih oz. specialnih 

didaktikah. Različni didaktiki različno opredeljujejo univerzalne in posebne učne metode. 

Ločijo metodo razgovora/dialoška metoda; več oblik metode razgovora; monološko 

metodo/metoda razlaganja, metodo demonstriranja; metodo praktičnih aktivnosti, metodo 

pisnih in drugih grafičnih del ter metodo uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih in informacijskih 

gradiv. Merila za izbiro učnih metod so učni cilji in vsebine; tip učne ure; pogoji dela 

(številčnost učencev v razredu); didaktična usposobljenost učitelja. Izbira metod je prepuščena 

učitelju, ker mora učitelj prilagajati način dela posameznemu razredu – tudi intenzivnosti 

dejavnosti učencev. 

 

Za poučevanja slovenske ljudske plesne dediščine je primernih več metod. Kot posebni učni 

metodi izstopata metoda demonstracije in metoda praktične aktivnosti, ob pomoči katerih je 

oblikovana metoda razvijanja plesnosti. Metoda demonstracije je ključna, ko gibanje 

prikažemo večkrat zapored na različne načine. Nazornejša kot je, več učenčevih čutil sodeluje, 

tem uspešnejša je demonstracija. Ob učitelju, »ki bo veliko govoril, a slabo pokazal, bo pri 



 

69 

plesalcih hitro pojenjalo zanimanje« (Ramovš, 1985, str. 12–13) za slovensko ljudsko plesno 

dediščino. Pri morebitni uporabi analitične metode ples razčlenimo in analiziramo. Z metodo 

praktičnih dejavnosti pa pri učencih razvijamo plesnost s pomočjo različnih vaj. Otroke takšno 

gibanje pritegne, ob njem se sprostijo, s tem pa jih spodbujamo k njihovemu gibalnemu 

izražanju. Otroku z gibanjem pokažemo različne možnosti, ki jih ples ponuja, in ples lahko 

uporabijo kot izrazno sredstvo.  

 

Učitelj naj bi pri svojem delu enakomerno uporabljal in povezoval vse metode, saj bi tako 

omogočil celovit osebnostni razvoj učencev. 

 

Pri poučevanju se srečujemo tudi z učnimi oblikami. »Z učnimi oblikami označujemo različne 

socialne odnose med učitelji in učenci pri pouku« (Ivanuš Grmek in sod., 1999, str. 18). 

Uveljavljene so frontalna, individualna, skupna, skupinska, delo v dvojicah. Izbiramo jih glede 

na zastavljeni cilj, glede na značilnosti izbranih spodbud in pogoje dela. 

 

Glede plesne vzgoje sta napotke pripravili B. Kroflič in D. Gobec. Za skupno obliko je značilno, 

da učitelj v plesno zaposlitev vključi vse učence. Uporablja se v kombinaciji s plesno igro. 

Smiselna je takrat, kadar je prisotnih malo otrok in so vsi motivirani za skupno gibno-plesno 

dejavnost (Kroflič in Gobec, 1995). V praksi je skupna oblika zelo priljubljena, včasih pa je na 

žalost edina uporabljena oblika, kar je posledica prešibkega metodičnega znanja učiteljev. 

Učitelji skupno obliko uporabijo za izvajanje kol.  

 

O skupinski obliki govorimo, kadar je v gibno-plesno dejavnost vključen le del celotnega 

oddelka, s katerim se učitelj intenzivneje ukvarja. Ostale otroke zaposli z drugim vzgojno-

izobraževalnim področjem, ki je lahko tematsko povezano s plesom ali pa je popolnoma 

neodvisno. Učitelj mora plesne dejavnosti organizirati tako, da bodo enako privlačne za oba 

spola in za različne interese otrok. S to obliko dela dosežemo boljšo organizacijo dela, boljšo 

izrabo prostora, tesnejši stik med učiteljem, učenci in plesno dejavnostjo. 

 

Individualna oblika se uporablja v usmerjeni gibno-plesni igri in v igri po želji. Uporabljamo jo 

v določeni fazi metodičnega postopka, običajno za razvijanja gibalnih motivov, ko otroci 

individualno ustvarjajo, oblikujejo gibalne motive, posamezno improvizirajo in plešejo. 

Omogoča neposreden stik učitelja z učencem. Učitelj se gibalno igra z otrokom, ki to želi ali 

potrebuje več individualnega telesnega stika. To so običajno težje vodljivi učenci in tisti, ki se 

jim posamezen korak zdi težak. Ob tem otrok doživlja varnost, samopotrjevanje in ugodje. 

 

Delo v dvojicah je značilno za učenje parnega plesa. Poslužujemo se ga takrat, ko izvedba 

ljudskega plesa to zahteva. Če kakšen otrok ostane brez para, naj z njim zapleše učitelj. Pari so 

lahko poljubni in ni nujno, da sta v paru ravno fant in dekle, kajti to lahko privede do velikega 

nezadovoljstva (Rozman, 2009). 
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Frontalna oblika je precej tradicionalna oblika izobraževanja, po kateri učitelj neposredno 

izvaja izobraževalni proces s celim razredom. Tak način dela zahteva od učitelja veliko 

dejavnost, ker je ves čas v ospredju, učenci pa mu le bolje ali slabše sledijo. 

 

Pri vseh metodah in oblikah je pomembno tudi učno okolje, saj mora to biti izzivalno in 

kompleksno, kjer se učenci počutijo varne in sprejete.  

2.6.6 Cilji plesne vzgoje na kognitivnem, psihomotoričnem in afektivnem 

področju otrokovega razvoja  

Na področju izobraževanja je pojem taksonomija prvi vpeljal Bloom v svojem delu 

Taxonomy of educational objectives: Handbook I, The cognitive domain (1956). Taksonomija 

je bila zelo dobro sprejeta predvsem med načrtovalci učnih načrtov, raziskovalci in učitelji 

ter drugimi strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja (Anderson in Sosniak, 1994). 

 

Bloomova taksonomija govori o klasifikaciji učnih ciljev glede na različne stopnje zahtevnosti, 

prikazuje hierarhično razvrstitev védenja od preprostega do kompleksnega in od konkretnega 

do abstraktnega. Od šestih so spodnje tri stopnje hierarhično razvrščene, kjer spodnja 

pogojuje višjo stopnjo, medtem ko se zgornje tri med seboj ne povezujejo (analiza, sinteza, 

evalvacija) (Blažič, 1995). Bloomova taksonomija je nastala v 50. letih 20. stoletja in je 

napovedala prihodnjo prevlado teorij učenja, ki stavijo na pojem kompetentnosti. Nad 

Bloomovo taksonomijo se navdušujejo predvsem skupine, ki danes močno poudarjajo pomen 

izobraževanja za nacionalne ekonomije in dajejo tistim vrstam znanja, ki jih lahko označimo z 

izrazom artes serviles, prednost pred vrstami znanja, tradicionalno pojmovanimi kot artes 

liberales (Justin, 2012).  

 

Poznamo več taksonomij kognitivnih znanj, med drugim Bloomovo, Marzanovo, Gagnejevo, 

Arlenovo, Callovo, Timssovo, Biggs-Collinsovo idr. (Žakelj, 2003). Pri vseh je podobna struktura 

taksonomskih stopenj, ki so pri vseh taksonomijah deloma hierarhične. Naloge se velikokrat 

med seboj prepletajo (ali so sestavljene), zato je težko določiti le eno taksonomsko stopnjo in 

jih povsem enoznačno določevati. V takih primerih se odločimo za najvišjo stopnjo, ki jo 

doseže njeno preverjanje (Žakelj, 2003). Primarni namen taksonomije je postavljanje ciljev. V 

vzgojno-izobraževalnem procesu cilji opredeljujejo, kaj želimo, da se učenci naučijo. Cilji so 

torej pomembni pri poučevanju, saj je poučevanje namerno in razumsko dejanje. Učenje je 

namerno, ker prvenstveno vedno učimo z določenim ciljem – da učencem olajšamo učenje. 

Namerni vidik poučevanja je povezan z vprašanjem, katere cilje učitelj izbere za svoje učence, 

razumski vidik pa je povezan z vprašanjem, kako učitelj pomaga učencem doseči cilje. 

Razumski vidik je učno okolje, ki ga učitelj ustvari, ter dejavnosti in izkušnje. Cilji so dejansko 

prisotni pri celotnem poučevanju. Ko učimo, želimo, da se naši učenci naučijo, in tisto, kar 

želimo, da se naučijo (Anderson in Krathwohl, 2001).  
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 SPLOŠNI CILJI IZOBRAŽEVALNI CILJI UČNI CILJI 

OBSEG širok srednji ozek 

ČAS POTREBEN ZA UČENJE eno leto ali več tedni ali meseci ure ali dnevi 

NAMEN zagotoviti védenje oblikovati kurikulum pripraviti učno uro 

PRIMER RABE načrtovati letni učni načrt 

(npr. osnovno branje) 

načrtovati enote poučevanja načrtovati dnevne aktivnosti, 

izkušnje in naloge 

Tabela 1: Povezave med splošnimi, izobraževalnimi in učnimi cilji (prirejeno po Andersonu) 

(Anderson in Krathwohl, 2001, str. 17) 

 

»Taksonomija je zasnovana izključno kot opis stopenj izhoda iz epistemične razsežnosti 

izobraževanja v njegovo psihološko razsežnost, kot opis stopenj prehoda od prejetega, že 

izoblikovanega znanja – sporočila, ki si ga lahko posameznik le še psihološko prilagaja (ne da 

bi ga spreminjal), k različnim stopnjam mentalnega rokovanja s tem prejetim znanjem – 

sporočilom. Taksonomija nas sili misliti, da je posameznik, ki občasno uporabi prejete 

spoznavne predstave (»sporočila«) v obliki, v kakršni jih je prejel, v svojem siceršnjem 

spoznavnem vedênju od njih neodvisen; kadar koli se lahko vrne k nekakšnemu naravnemu 

spoznavnemu vedênju, kar pomeni, da lahko vzpostavlja neposredno spoznavno razmerje s 

svetom. Logika taksonomije ne dopušča misli, da se svet za posameznika spremeni vsakič, ko 

se v njegovem umu preuredijo spoznavne predstave« (Develay, 2000, v Justin, 2012, str. 12–

13). Taksonomije vnašajo v izobraževalni proces red in hierarhično sistematičnost. So vodilo 

pri sestavljanju dejavnosti. Z njimi lahko preverjamo različne ravni znanj.  

 

Ne zanima nas samo količina učenčevega znanja, temveč tudi pridobljene veščine in 

spretnosti, njihovo obvladovanje in uporaba. Pomembno je, kako učenci usvojeno znanje 

razumejo, kako ga uporabljajo v novih situacijah in kako rešujejo probleme. Ni smiselno, da 

se učitelj zadovolji s prvo ali drugo stopnjo, saj s tem zanemarja zahtevnejšo skupino ciljev, kot 

sta razvijanje ustvarjalnosti in kritičnosti. Hkrati pa ni smiselno, da za izhodišče vzame 

zahteven cilj, potem pa začne zadovoljevati prve pogoje, ki so potrebni sploh za doseganje 

višjih. Bloom in njegovi sodelavci so razvrstili učne cilje na tri področja učenja: kognitivno – 

izobraževalno, ki je razdeljeno na šest ravni, afektivno – vzgojno, temelječe na odnosih in 

občutkih, sestavljeno iz petih ravni, in psihomotorno področje veščin, prav tako sestavljeno iz 

petih ravni. Cilji se v posameznem učnem področju nadgrajujejo.  
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Področja učenja 

 

 

 

Nižje 

 

Kategorije 
 

Višje 
 
 

KOGNITIVNO 

(IZOBRAŽEVALNO) 

ZNANJE RAZUMEVANJE UPORABA ANALIZA SINTEZA EVALVACIJA 

Primeri ciljev iz 

slovenske ljudske 

plesne dediščine: 

Učenec prepozna 

in ponovi ples za 

učiteljem. 

Učenec opiše in 

samostojno 

zapleše ples. 

Učenec ob 

novem primeru 

(na podlagi 

zapisa s 

figurami) sklepa 

in zapleše nov 

ples. 

Učenec 

razčleni plese 

in jih primerja 

med seboj. 

Ugotovi 

skupne 

značilnosti 

treh plesov. 

Učenec zasnuje in si 

izmisli ter ustvari 

svoj ples z  

ohranjenimi 

določenimi 

značilnostmi. 

Učenec ovrednoti 

in ugotovi napake 

plesa pri sošolcih. 

Kritično presoja o 

kakovosti 

izvedbe. 

AFEKTIVNO 

(VZGOJNO) 

SPREJEM ODZIV VREDNOTE ORGANIZIR

ANJE ALI 

KONCEPTU

ALNE 

VREDNOTE 

PONOTRENJE ALI 

KARAKTERIZIRANJE 

VREDNOT 

 

PSIHOMOTORNO POSNEMANJE MANIPULIRANJE NATANČNOST  

ARTIKULA

CIJA 

(SKLEPANJ

E) 

 

NATURALIZACIJA 

(ADAPTACIJA) 

 

Tabela 2: Področja učenja z dodanimi cilji plesne vzgoje (prirejeno po Bloomu) 

(Aberšek, 2012) 

 

L. Anderson (nekdanja Bloomova študentka) in Krathwohl sta ob koncu prejšnjega stoletja 

Bloomovo kognitivno taksonomijo priredila za uporabo v 21. stoletju. Tako se njuna 

taksonomija imenuje Anderson in Krathwohlova taksonomija kognitivnih ciljev (Anderson in 

Krathwohl, 2001). Vse taksonomske stopnje sta zaradi dvoumnosti v izvirnem angleškem 

poimenovanju preimenovala v pomniti, razumeti, uporabiti, analizirati, evalvirati in ustvariti 

(Anderson in Krathwohl, 2001). V spodnji tabeli je jasno videti spremembe prvotne Bloomove 

taksonomije in revidirane Bloomove taksonomije z novimi termini in njihovimi 

podkategorijami.  

 

Slika 1: Izvorna Bloomova taksonomija (Bloom, 1956) 

višje 

ravni 

nižje 

ravni 

RAZLAGA 

PONAZORITEV 

RAZVRŠČANJE 

POVZEMANJE 

VKLJUČEVANJE 

PREPOZNAVANJE 

PRIKLIC 

OPRAVLJANJE  

IZVAJANJE 

POSPLOŠEVANJE NAČRTOVANJE 

IZDELOVANJE 

PREVERJANJE  

OCENJEVANJE 
RAZLIKOVANJE 

ORGANIZACIJA 

PRESOJA 
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Posamezni pomeni kategorije procesa – novi termini po revidirani Bloomovi taksonomiji: 

Pomniti: priklicati ustrezno znanje iz dolgoročnega spomina. 

Razumeti: sestaviti pomen iz ustnega, pisnega ali grafičnega sporočila. 

Uporabiti: uporabiti postopek v določeni situaciji. 

Analizirati: razdeliti na več enakih delov in določiti, kako so povezani med seboj itd. 

Evalvirati: ustvariti si mnenje glede na merila in standarde. 

Ustvariti: sestaviti elemente, da tvorijo koherentno celoto (Anderson in Krathwohl, 2001). 

 

Revidirana taksonomija je dvodimenzionalna, saj poleg definicije dimenzije znanja definira 

tudi dimenzijo kognitivnega procesa – kako se učiti. Dimenzija znanja je razdeljena na štiri 

ravni: faktografsko, konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje. 

 

Dimenzija znanja 
Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografska znanja POPIS POVZEMI KLASIFICIRAJ NAROČI RANGIRAJ KOMBINIRAJ 

Konceptualna znanja OPIS INTERPRETIRAJ EKSPERIMENTIRAJ RAZLOŽI OCENI NAČRTUJ 

Proceduralna znanja TABELIRANJE NAPOVEDUJ IZRAČUNAJ RAZLIKUJ 
POVZEMI, 

SKLEPAJ 
SESTAVI 

Metakognitivna znanja 
USTREZNA 

UPORABA 
IZVAJAJ KONSTRUIRAJ DOSEZI UKREPAJ AKTUALIZIRAJ 

Tabela 3: Bloomova revidirana taksonomska tabela 

(Aberšek, 2012, str. 60) 

 

Faktografsko znanje je znanje diskretnih, izoliranih elementov vsebine – »delov informacij«. 

Vsebuje znanje terminologije (npr. strokovno besedišče, glasbeni simboli) in znanja določenih 

podrobnosti in elementov (npr. zanesljivi viri informacij). Ravno nasprotno pa so 

konceptualna znanja kompleksnejše in bolj organizirane oblike znanja. Vsebujejo znanja 

razvrščanja in kategorij (npr. oblike poslovnega lastništva, geološka obdobja), načel in 

posploševanja (npr. Pitagorov izrek, zakon ponudbe in povpraševanja), prav tako pa tudi teorij, 

modelov in struktur (npr. evolucijska teorija, struktura vlade). Proceduralno znanje je znanje, 

kako nekaj narediti. Vsebuje znanje veščin in algoritmov (npr. veščine, ki jih uporabljamo pri 

slikanju z vodnimi barvami), tehnik in metod (npr. tehnike intervjuja, znanstvene metode) ter 

tudi merila, ki določajo, kdaj kaj storiti v sklopu določenih področij in disciplin (npr. merila za 

določanje, kdaj uporabiti postopek z uporabo Newtonovega drugega zakona). 

Metakognitivno znanje je znanje o spoznanju na splošno kot tudi zavedanje in znanje o svojem 

spoznanju; vsebuje pa strateško znanje (npr. znanje o uporabi hevristike), znanje o kognitivnih 

nalogah, vključno s kontekstualnim in pogojnim znanjem (npr. znanje kognitivnih razmer za 

različne naloge), in znanje o samem sebi (npr. zavedanje o ravni lastnega znanja) (Anderson in 

Krathwohl, 2001). 



 

74 

 

Kategorije dimenzij kognitivnih procesov so namenjene zagotavljanju razumljivega niza 

klasifikacij za tiste kognitivne procese, ki so vključeni v cilje. Kot je prikazano v zgornji tabeli, 

kategorije zajemajo kognitivne procese, ki jih običajno najdemo med najpogostejšimi cilji, 

povezanimi s pomniti, razumeti in uporabiti, ter tudi tistimi redkejšimi analizirati, evalvirati in 

ustvariti. Pomniti pomeni spoznati ali spomniti se relevantnega znanja iz dolgotrajnega 

spomina. Razumeti je definirano kot konstruirati pomen iz ustnega, pisnega ali grafičnega 

sporočila. Uporabiti pomeni izvesti ali uporabljati postopek v dani situaciji. Analizirati je delitev 

gradiva na sestavne dele in definiranje povezav med deli kot tudi celotne strukture in namena. 

Evalvirati pomeni ustvarjanje mnenj glede na merila in/ali standarde. In končno, ustvariti je 

sestavljanje delov v celoto, da ustvarimo zgodbo, koherentno celoto ali edinstven produkt 

(Anderson in Krathwohl, 2001). 

 

Vsaka od šestih kategorij je povezana z dvema ali več specifičnimi kognitivnimi procesi, ki so 

prav tako opisani preko glagolov. Na začetku glagol in samostalnik uvrstimo v pravilni cilj. 

Glagol je treba pravilno uvrstiti znotraj šest kategorij dimenzij kognitivnih procesov: pomniti, 

razumeti, uporabiti, analizirati, evalvirati in ustvariti. Običajno je lažje glagol uvrstiti med 19 

natančnejših kognitivnih procesov kot pa med 6 večjih kategorij. Prav tako pa je treba 

samostalnik ustrezno uvrstiti v eno od štirih vrst dimenzij znanja. Običajno pa je uvrščanje 

glagolov in samostalnikov veliko težje, kot se sliši. Prvi razlog je to, da cilji velikokrat vsebujejo 

več kot le samostalnik in glagol. Drugi razlog pa je lahko dvoumnost ali večpomenskost našega 

cilja (Anderson in Krathwohl, 2001). 

2.6.7 Plesno opismenjevanje  

Didaktični postopki, po katerih učitelji sorazmerno zahtevno zahtevne ljudske plese 

posredujejo otrokom, so lahko zelo različni, a morajo upoštevati starost otrok, njihove 

psihofizične sposobnosti in plesne zmožnosti, ki so pogojene s plesnimi in drugimi gibalnimi 

izkušnjami. Didaktika poučevanja je pravzaprav ključna, da se učitelj začetnik lahko izoblikuje 

v resnično kakovostnega učitelja, zato mora plesno opismenjevanje dobro načrtovati, da je pri 

svojem delu lahko uspešen. Gre za načrtno, če so postopki dobro izbrani, tudi zabavno 

pridobivanja znanja in spretnosti, za razvijanje psihofizičnih sposobnosti, koordinacije gibanja, 

pridobivanje odnosa do dediščine in razvijanje zgodovinskega pogleda na slovensko plesno 

izročilo.  

 

Preden se otrok nauči pisati, gre skozi tako imenovano predopismenjevalno fazo in mora od 

grobih motoričnih gibov preiti k natančnim, od večjih k podrobnejšim ipd. Pri uvajanju otroka 

v plesno dejavnost je podobno, saj ga z različnimi dejavnostmi plesno opismenjujemo.  

 

V okviru šolskega izobraževanja poznamo različne vrste pismenosti, npr. bralna, glasbena, 

naravoslovna, informacijska/digitalna ter okoljska (Cotič in Medved Udovič, 2011; Sicherl-
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Kafol, 2011). Znanstvenih razprav o plesni pismenosti nisem zasledila, čeprav je 

opismenjevanje nenadomestljiva sestavina učenja ne le omenjenih področij, saj naj bi bil 

koncept vzgoje in izobraževanja zgrajen tako, da učenec razvije široko paleto pismenosti. Pri 

tem dobi različna znanja, sposobnosti in vrednote. »Šola mora učencu ponuditi široko 

temeljno znanje oziroma pismenosti, ki jih lahko nadgrajuje in uporabi v različnih življenjskih 

situacijah (osebnih, izobraževalnih, poklicnih, družbenih ter znanstvenih in umetniških)« (Cotič 

in Medved Udovič, 2011, str. 18). Strokovnjaki izobraževanja pa predlagajo mnogopismenost 

kot vodilno načelo pri oblikovanju kurikula (Medved Udovič, 2011). Pismenost je torej 

kompleksna zmožnost, ki združuje zmožnosti, ki se navezujejo na različna strokovna področja 

(Starc, 2011). Določena razvita pismenost omogoča učencu dostop do znanja, visoke stopnje 

kulturne ozaveščenosti ter mu oblikuje etično zavest.  

 

Didaktični pristopi uvajanja otroka v slovensko ljudsko plesno dediščino so pomembni pri 

razumevanju novih pojmov, dejstev in pri pridobivanju novega znanja. »Sodobni didaktični 

pristopi omogočajo učencem in učiteljem globlji vpogled v učne vsebine in njihovo 

razumevanje, ki jih proučujejo oz. poučujejo. Tako razumevanje pri učencih povečuje 

zmožnosti abstrahiranja, razumevanja in sposobnost reševanja problemov, pri učiteljih pa 

vpliva na kakovost njihovega poučevanja« (Ivanuš Grmek in sod., 2009, str. 12).  

 

Kot na vseh področjih učenja je tudi na plesnem treba pripraviti kakovostne temelje, ki bodo 

služili nadaljnji nadgradnji. Brez ustrezne plesne vzgoje nikakor ne moremo pričakovati, da bo 

učenec znal izraziti tisto, kar bi sicer želel in mu slovenska ljudska plesna dediščina ponuja 

(Knific M., 2007). Da otrok ni težko motivirati za ples (mišljen je kakršen koli ples), je navedeno 

v učnem načrtu izbirnega predmeta ples (Učni načrt, 2004). S spoznavanjem slovenske ljudske 

plesne dediščine pri otroku zbujamo radovednost o tem, kako so plesali včasih, »ob čemer se 

mora vsak učenec počutiti cenjenega« (Knific M., 2007, str. 33–34).  

 

Pri plesnih dejavnostih je pomembno sodelovalno učenje, saj temelji na vzajemnem delu in 

medsebojni pomoči vseh udeležencev za dosego skupnih ciljev. Tako učenje je primerno za 

socialno-emocionalno učenje, kognitivno in psihomotorično. Namenjeno je razvijanju 

kakovostnejšega, trajnejšega znanja in razvoja osebnosti (Budnar in sod., 2006). Poučevanje 

plesa pa je drugačno od klasičnega (največkrat frontalnega) poučevanja v razredu. Težko se ga 

naučimo iz knjig, lažje z opazovanjem, predvsem pa s praktičnim delom. Tudi opazovanja se 

moramo naučiti. Če hočemo ponoviti gibanje, ga moramo znati imitirati. Če pa hočemo 

imitirati, »se moramo najprej naučiti gledati, opazovati, kaj in predvsem kako učitelj pleše« 

(Otrin, 1985, str. 24). Spoznavanje in razumevanje kakovosti gibanja je izjemnega pomena, saj 

slovenska ljudska plesna dediščina vsebuje tudi slogovne ter oblikovne posebnosti. 

 

Pri otrocih je najprej treba razviti ritmični posluh in glasbeni spomin, otroci morajo obvladati 

tudi hiter odziv na določen dražljaj (refleks), sočasno pa je pomembno usvajanje osnovnih 

korakov, ki izhajajo iz hoje, teka, skokov in poskokov in se nadaljujejo v učenje bočnih korakov, 
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trokorakov in drugega. Pomembne so vaje za obvladovanje prostora, plesne formacije in 

plesne drže, ob tem pa vaje za opazovanje, razvijanje spomina in spodbujanje ustvarjalnosti. 

Če dobro razvijamo in utrdimo osnove posameznih kompleksnejših korakov, bomo lahko dokaj 

preprosto in učinkovito nadaljevali učenje posameznih plesov.  

 

Pri spoznavanju plesnih prvin sta bistvena kakovostno spremljanje in posnemanje gibanja. 

Paziti moramo, da je poučevanje zanimivo, učinkovito in hkrati zabavno. Plesno 

opismenjevanje pomeni, da se otroci pri plesu ob glasbi znajo plesno izraziti in ga (ob natančni 

izvedbi korakov) podoživeti. Pomembna ni le tehnična izvedba, ampak tudi kakovost 

interpretiranja ljudskega plesa, eno ključnih načel pa je, da ne učimo posameznih plesov, 

ampak učimo, kako plesati – kako se ob glasbi izraziti z gibom (Otrin, 2000). 

 

Plesno opismenjevanje zahteva podajanje plesnih obrazcev v logičnem zaporedju, postopnost 

pa zahteva obravnavo plesov v skladu z zmožnostmi učencev. Učitelj mora pri razvijanju 

plesnosti vedno razmišljati o postopnosti in sistematičnosti. Program učenja mora oblikovati 

na podlagi učenčevih predznanj in že usvojenih plesnih sposobnosti, da lahko sprotno sledijo 

njegovim navodilom in pridobivajo nove plesne spretnosti. Postopnost in razvijanje plesnosti 

na predznanju sta ključna, če želimo priti do ustreznih rezultatov. Če so zahteve prevelike in 

je učitelj prehitro prešel od preprostih vaj, s katerimi je razvijal plesnost, do zahtevnejših 

plesnih obrazcev, bo izvedba površna, cilj kakovostnega plesnega izraza pa ne bo dosežen.  

 

Trajnost znanja in razvijanje plesnih sposobnosti dosežemo s ponavljanjem, saj se s 

ponavljanjem vaj ustvarjajo zveze centralnega živčnega sistema z receptornim in motornim. 

Hitreje se širijo vzburjenja (zaradi trdnejših zvez) in se gibanje opravlja vse hitreje, laže in 

natančneje. »S ponavljanjem se torej bojujemo proti pozabljanju. Ponavljati moramo prej, 

preden nastopi pozabljanje. V začetku ponavljamo v manjših časovnih presledkih, kasneje v 

večjih /…/ Ker moramo razločevati ponavljanje vsebin od ponavljanja dejanj, imenujemo 

ponavljanje dejanj urjenje« (Andoljšek, 1973, str. 28). Uspeh ponavljanja pa ni odvisen samo 

od tehnike, ampak tudi od drugih dejavnikov: od zavzetosti, motiviranosti, ker poznana snov 

ni več tako zanimiva, od razumevanja snovi itd. (Andoljšek, 1973).  

 

Ponavljanje je namenjeno utrjevanju. Urjenje pa je zavestno večkratno ponavljanje neke 

tehnike z namenom, da se izoblikujejo bolj ali manj avtomatizirane spretnosti ali sposobnosti 

(Strmčnik, 2001). Pod vplivom urjenja se gibi laže koordinirajo tudi pri sestavljenih dejavnostih, 

na primer obvladovanje ritma ob plesanju v paru in dodani glasbeni spremljavi ter zahtevani 

dodatni plesni formaciji. Delne operacije se združujejo v celostno dejanje, enako kot npr. pri 

vožnji z avtomobilom. Določene gibe moramo v skladu z ritmom avtomatizirati, da lahko 

nadgrajujemo elemente slovenskega ljudskega plesa.  

 

Začetna faza urjenja poteka tako, da učenci poskusijo posnemati učitelja. Nato učitelj opazuje 

in popravlja napačne gibe. Na začetku so učenci malce nerodni, po večkratnem ponavljanju pa 



 

77 

njihova izvedba poteka vse hitreje in natančneje. »Z nadaljnjim urjenjem /…/ si morda nekateri 

učenci že razvijejo spretnosti« (Andoljšek, 1973, str. 29).  

 

Preden učenec začne praktično spoznavati ljudski ples, se mora izuriti v osnovnih plesnih 

obrazcih – več kot je pri tem urjenja, boljši so učinki. »Urjenje je torej didaktični proces 

oblikovanja spretnosti in navad, da učenca usposobimo za samostojno izvajanje določene 

operacije« (Andoljšek, 1973, str. 29). Seveda pa urjenje ni dresura, kot bi kdo lahko pomislil.  

 

V začetni fazi urjenja ima učitelj pomembno mesto. Pri tem procesu je namreč poudarek na 

razvijanju in zapomnitvi tehnike dela, ne pa na zapomnitvi vsebin. Ponavljanje in urjenje nista 

pomembna samo za preprečevanje pozabljanja, ampak tudi za odpravljanje napak, za 

povezovanje novega znanja s starim, po ugotovitvah eksperimentalne psihologije pa tudi za 

razvijanje sposobnosti pomnjenja in ne nazadnje tudi za privzgajanje čuta odgovornosti do 

trajnega znanja (Andoljšek, 1973). 

 

Ljudski ples je treba razdeliti na posamezne dele – prvine, poiskati ključne točke, razdeliti v 

makro in mikro gibe in vnaprej dobro predvideti potek urjenja. Učitelj pokaže, učenci aktivno 

posnemajo, primerjajo svoje in učiteljevo gibanje ter se nadzorujejo. Za nadaljnjim urjenjem 

je učiteljeva vloga vse manj potrebna.  

2.6.8 Plesna sposobnost 

Za plesno sposobnost – plesnost velja, da se razvija v sklopu celotnega duševnega in telesnega 

razvoja. Kaže se kot sposobnost, ki se razvija pod vplivom dispozicij, spodbudnega okolja ter 

posameznikove dejavnosti. Temelji na gibalnem izražanju, ki je prvinska oblika človekovega 

komuniciranja in je prisotna pri vsakem človeku (Kroflič in Gobec, 1995). Plesna tehnika je 

bistvena pri izvajanju posameznega plesa. Ta nam pomaga, da so posamezni gibi dodelani, 

izvedeni spretno, s pravilnim tempom in gibčno. Plesnost lahko opredelimo tudi kot 

sposobnost, »ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin 

plesa v gibalnem dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju vseh sestavin, pa tudi v zaznavanju in 

doživljanju plesa, ustvarjanju in sporočanju s plesom. Gibalni motiv ob vsebinski in zvočni 

spodbudi s prostorskimi in z dinamičnimi kakovostnimi sestavinami preraste v plesni motiv« 

(Gjud in Kroflič, 1990, str. 3–6). Vsako gibanje se dogaja v nekem času in prostoru, ki sta tesno 

povezana in tudi medsebojno soodvisna.  

 

Plesi, ki izhajajo iz slovenskega izročila, večinoma temeljijo na gibih, ki jih izvajamo z nogami, 

čeprav je v ples vključeno celo telo in ni malo takih, pri katerih je pomembno tudi gibanje 

drugih delov telesa. Celotno telo ustvarja nekakšne gibne celote, njihova kakovost pa je 

odvisna tudi od količine energije, ki jo vanje usmerimo. Vsako telo se pri plesu giblje in obrača. 

Nosilec telesa pa želi obvladati svoje telo in obenem poskuša z njim nekaj izraziti v določenem 

času in prostoru. Plesalec se poskuša odlepiti »od tal, trudi se, da ne bi padel, da ga ne bi 
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privlekla zemljina težnost. Težnost! Tu je bistvo problema. Plesalec se igra s težnostjo, upira 

se ji, ji popušča, se poigrava z njo in jo poskuša svojo voljo, s silo svojih mišic premagovati in 

usmerjati. Torej se igra z – ravnotežjem. Zatorej bi bila mogoče najboljša definicija, ki jo v tem 

trenutku potrebujemo: ples je igra z ravnotežjem« (Otrin, 1985, str. 23). 

 

O glasbeni nadarjenosti še vedno potekajo zanstvene razprave, ali je prirojena ali pridobljena 

(Habe, 2010; Rotar Pance, 2014; Sicherl-Kafol, Radičević in Juriševič, 2014). Najhitreje se 

razvija v prvih letih življenja (Banovec, 2012). Pri plesu je podobno. Odvisno, koliko plesnih 

dražljajev otrok dobiva v svojih prvih letih življenja, toliko več možnosti ima za poznejše 

kakovostno plesno udejstvovanje.  

2.6.9 Vloga učitelja 

Poustvarjanje slovenske ljudske plesne dediščine poleg zadovoljevanja učnih ciljev v učnih 

načrtih v današnjem času postaja vse aktualnejše, to pa vodi v vse večje potrebe po ustrezno 

izobraženem kadru, ki bo prvine slovenske ljudske plesne dediščine sposoben kakovostno 

prenašati v sodobnost. Kakovostno delo zahteva dobro poznavanje plesnega izročila, plesne 

tehnike in metodike učenja plesov, ki izvirajo iz izročila. Učitelj lahko izvede, ob upoštevanju 

učenčevih idej in poznavanju plesnih didaktičnih pristopov, zelo učinkovito poučevanje, ki bo 

učencem prijetno in zanimivo (Ivanuš Grmek in sod., 2009). »Naloga vzgojiteljev, učiteljev in 

(morda na prvem mestu) staršev je, da izkoristijo vse otrokove zmožnosti in jim omogočijo, da 

bodo v vrtcu (šoli, na dvorišču) uživali, ples vzljubili, se sprostili in se naučili spoznavanja in 

sprejemanja lastnega gibanja in gibanja drugih. In ne nazadnje, da bodo znali gib povezati z 

glasbo, ki nekako omejuje izraznost, po drugi strani pa ponuja nove možnosti ustvarjanja in 

umetniškega izražanja. Ukvarjanje z glasbo na sploh izboljšuje, vzdržuje in veča dobro počutje 

ter zadovoljuje mentalne, čustvene, družbene in telesne potrebe« (Slosar, 1992, str. 309). 

 

Učitelji morajo imeti ustrezno strokovno pedagoško-psihološko znanje, sposobni morajo biti 

dobre organizacije skupinskega dela, biti morajo odprti, poklicno avtonomni itd. Pogoj za 

avtonomijo učitelja pa sta prav strokovna usposobljenost in odgovornost (Sicherl-Kafol, 2015). 

Učitelji, ki poučujejo prvine slovenske ljudske plesne dediščine, morajo torej obvladati 

didaktične pristope, s katerimi plesno opismenijo učence in plese prilagodijo njihovim 

psihofizičnim sposobnostim v posameznem starostnem obdobju. Pri tem ponovno poudarjam, 

da jih ne smeta zanimati le zunanjost in oblika giba, ampak njegova kakovost, izraznost in 

povezovalna dejavnost med učenci. B. Rozman (2009) je raziskovala učiteljevo poznavanje in 

uporabo slovenske ljudske plesne dediščine pri športni vzgoji. Ugotavlja, da učitelji poznajo 

veliko plesov, malo pa je takih, ki bi te plese dejansko znali tudi zaplesati in jih poučevati.  

 

Dvigovanje kakovosti profesionalne pripravljenosti učitelja na raven, ki mora biti evropsko 

primerljiva, vse od oblikovalcev učnih načrtov od šole do univerze zahteva nove strategije in 
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drugačne študijske pristope. Bodoče učitelje je ves čas treba sistematično usposabljati 

(Medved Udovič, 2011). 

 

Osnovne in nujno potrebne vrline in znanja, ki naj bi jih plesni učitelj imel, sta dobro razvita 

ritmični in melodični posluh, teoretično in praktično poznavanje slovenske ljudske plesne 

dediščine, poznavanje didaktičnih in pedagoških postopkov, veselje do področja in 

pripravljenost za delo. Poleg tega mora učitelj otroke znati spodbujati, da otroci ples lahko 

vzljubijo. Mnogi odrasli danes rečejo, da ne znajo plesati, da so prenerodni, da ne znajo peti, 

ne znajo risati, ne znajo igrati ipd. »Tak je pogosto rezultat vzgoje, ki nam ga zapustijo učitelji 

(in tudi starši) s svojimi zahtevami po popolnosti: v tekmovanjih za najboljši zbor, za 

najuspešnejšo gledališko predstavo, za najskladnejši ples, za najpopolnejšega otroka, ki bomo 

nanj ponosni. V tej tekmovalnosti omejujejo obilje otrokovih lastnih ritmov, pesmi, izmišljotin 

in sijočih barv. Kako žalostno, da se potem kot odrasli zaradi kritik in omejitev, ki smo jih izkusili 

v otroštvu, ne upamo raziskati in odkrivati svojih prirojenih darov« (Vogelnik, 1993, str. 5). Če 

učitelj otroke spodbuja, se vsak posameznik lahko razvije do te mere, da ne bo nikoli rekel, da 

ne zna, saj se je s temi področji v življenju soočil in do neke mere tudi razvil. 

 

Plesni pedagog (učitelj, vzgojitelj; vlogo lahko prevzame tudi oče, mati, brat …) mora delovati 

spodbujevalno in pri otrocih zbuditi občutek za plesno izražanje. Zanimanje za plesno 

ustvarjanje med otroki je odvisno že od motiviranosti učiteljev in vzgojiteljev, staršev in drugih, 

saj svoj odnos do plesa neposredno prenašajo na otroke ter s tem vplivajo na njihovo 

sprejemanje in dojemanje plesa. Naloga učitelja, ki uči posamezne prvine plesa, plesne 

obrazce, vsebine in drugo, je, da spodbuja otroka k umetniškemu ustvarjanju, ki mora biti 

skladno z njegovo psihofizično zrelostjo. Samodejno prenašanje vseh plesnih korakov in 

celotnih plesov odraslih na otroke je nedopustno, saj otrok niti fizično niti psihično ni sposoben 

sprejemati plesnih vsebin in oblik, ki so namenjene odraslim. »Otrok naj bo vendarle otrok in 

naj dobo odraslosti tudi na področju plesnega ustvarjanja začne takrat, ko bo za to sposoben« 

(Knific M., 2007, str. 33). 

2.6.10  Plesna vzgoja v formalnem izobraževanju bodočih učiteljev 

V poglavju obravnavam diplomska dela s področja celotnega osnovnošolskega izobraževanja 

(od prvega do devetega razreda), ki se kakor koli nanašajo na slovensko ljudsko plesno 

dediščino, in sicer tista, ki so nastala v okviru študija na ljubljanski Fakulteti za šport in 

pedagoških fakultetah v Sloveniji in na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. 

 

Diplomska dela, ki so nastala na Fakulteti za šport med letoma 1988 in 2015 in v katerih so 

avtorji obravnavali področje slovenske ljudske plesne dediščine, kažejo, da se je večina 

ukvarjala z vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v folklorne skupine (Arh, 2006; 

Turšič, 1990; Lumbar, 1990; Vavpotič in Macarol, 1988) – kar tri od njih obravnavajo delo v 

Ljubljani delujočih odraslih folklornih skupin. Otroško plesno izročilo je v diplomskem delu 
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obravnavala G. Jelovčan (1991), podobnosti in razlike med sodobnimi in športnimi plesi ter 

plesi, ki izvirajo iz izročila, je ugotavljala S. Malenšek (1989), lokalno plesno izročilo s Ptujskega 

pa S. Pleteršek (2004). Tri diplomska dela so vezana neposredno na vključevanja slovenskega 

ljudskega plesnega izročila v reden vzgojno-izobraževalni proces, in sicer je C. Romih (2005) 

obravnavala plese in rajalne igre v prvem triletju osnovne šole, A. Švajger (1996) plese, 

izvirajoče iz izročila, kot sestavni del športne vzgoje v višjih razredih osnovne šole, D. Verovšek 

(2009) pa je pod naslovom Ljudski plesi: izbirni predmet v osnovni šoli pisala o praksi izvajanja 

izbirnega predmeta. Letnice izdelav diplomskih del, ki so nastala na Fakulteti za šport, kažejo, 

da je bilo ukvarjanje diplomantov s slovenskim plesnim izročilom najdejavneje ob koncu 

osemdesetih in na začetku devetdesetih let 20. stoletja, štiri dela so nastala med letoma 2004 

in 2009, v zadnjih šestih letih pa se študentje z namenom pisanja diplomskih del s slovenskim 

plesnim izročilom niso ukvarjali, kar gre pripisati dejstvu, da je tudi v okviru rednega 

izobraževanja učiteljev na Fakulteti za šport temu področju v zadnjih letih posvečene manj 

pozornosti kot prej. 

 

Tudi na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer se izobražujejo glasbeni pedagogi, ki pri 

svojem bodočem poklicnem delu uresničujejo tudi doseganje učnih ciljev, opredeljenih v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost v povezavi s slovensko ljudsko plesno dediščino, so 

nastala diplomska dela. Že leta 1996 je bilo napisano diplomsko delo z naslovom Ljudski plesi 

kot integrirana dejavnost glasbenega pouka avtorice P. Veber, v letu 2004 diplomsko delo S. 

Zupan o slovenskih otroških ljudskih plesih in kinetografiji, v katerem je avtorica izbrala nekaj 

več kot dvajset plesov in jih opremila s kinetogrami. Istega leta je izšlo magistrsko delo M. 

Koban Dobnik, ki je v povezavi z ljudskim plesom raziskovala gibalno dejavnost v glasbenem 

vzgojno-izobraževalnem procesu.  

 

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru je mogoče najti več diplomskih del, ki slovensko ljudsko 

plesno dediščino obravnavajo v širšem kontekstu izročila. Lokalno izročilo Podlehnika v 

Halozah, pri čemer je govora tudi o plesu, je obravnavala S. Arnuš (2011), podobno pa se je z 

belokranjskim izročilom ukvarjala M. Movrin (1996). O plesu v kontekstu družabnega življenja 

na vasi je pisala M. Pavličič Kozlar (2004), M. Bahorić (2004) o umestitvi izročila – tudi plesa – 

v vzgojno-izobraževalni proces v prvem triletju devetletne osnovne šole, V. Bunderla (1999) 

pa je ob omembah plesa obravnavala predvsem ljudsko glasbo. S slovenskimi ljudskimi glasbili 

v vzgojno-izobraževalnem procesu se je ukvarjala M. Koban Dobnik (2000). O tem, kako 

slovensko ljudsko plesno dediščino vključevati v pouk glasbene vzgoje, je razmišljala M. Sušec 

(2002). Eno od diplomskih del je predstavilo, kako šege in navade povezati s plesno vzgojo v 

prvem razredu osnovne šole (Gretić, 1995), dve diplomski deli sta obravnavali lokalno plesno 

izročilo (Furar, 2005; Majerič, 2008), v enem pa je govora o otroškem plesnem izročilu (Vezjak, 

2006). 

 

Na Pedagoški fakulteti v Kopru so diplomska dela s področja slovenske ljudske plesne 

dediščine nastajala po letu 2001 – kar tri od sedmih po letu 2013. Diplomsko delo z naslovom 



 

81 

Otroški ljudski plesi je napisala N. Trček (2014), v širšem kontekstu izročila je plese Koroške 

obravnavala A. Štriker (2001). Na lokalno okolje je bilo vezanih kar pet diplomskih del, poleg 

že omenjene (Trček, 2014) še štiri (Kogovšek, 2007; Lohkar, 2014; Ogulin, 2013; Pezdirc, 2005). 

Ena od avtoric je obravnavala mnenja otrok in njihovih staršev o vsebinah s področja izročila 

v osnovnih šolah (Fleischman, 2004). 

 

Nekoliko podrobnejši pregled diplomskih del, ki so na temo slovenske ljudske plesne dediščine 

nastala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Benedičič, 2003; Berdajs, 2006; Bizjak, 1998; Blažič, 

1996; Borovnica, 2004; Hrovat, 1999; Jereb, 1997; Levak, 2012; Logonder, 2012; Oblak, 2013; 

Prijanovič, 2007; Rozman, 2009; Stres, 2010; Telič, 1997; Volarič, 2001), kaže sorazmerno 

podobno strukturiranost vsebin, ki jih avtorji obravnavajo. V teoretičnem delu praviloma 

pišejo o splošnostih in posebnostih slovenske ljudske plesne dediščine, njenega poustvarjanja 

in vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces, ob tem nekateri pozornost posvetijo tudi 

drugim, predvsem praktičnim vsebinam – na primer pripravi odrske postavitve, namenjene 

predstavitvi plesnega izročila javnosti (Stres, 2010), tudi kratki obravnavi oblačilne dediščine 

(Berdajs, 2006; Prijanovič, 2007) in pripravi šolske ure (Berdajs, 2006). Precej avtorjev v svojih 

diplomskih delih obravnava plese in druge prvine izročila, ki bi jih bilo primerno posredovati 

otrokom (Benedičič, 2003; Bizjak, 1998; Hrovat, 2000; Jereb, 1997), posamezni so se lotili 

zbiranja gradiva s posameznih območij (Blažič, 1996; Prijanovič, 2007; Telič, 1997; Volarič, 

2001), tudi obravnave dela otroške folklorne skupine (Logonder, 2012). Nekateri avtorji so se 

v teoretičnem delu vsaj deloma ukvarjali z vprašanji didaktike poučevanja plesov, ki izvirajo iz 

izročila (Berdajs, 2006; Hrovat, 1999). 

 

V empiričnih delih diplomskih del avtorji najpogosteje obravnavajo stališča učiteljev do 

vključevanja slovenske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces ter njihova znanja s 

tega področja, manj je raziskav, ki bi bile opravljene med otroki.  

 

N. T. Prijanovič (2007, str. 89–91) je ugotavljala, pri katerih predmetih učitelji v Beli krajini 

slovensko plesno izročilo vključujejo v svoj program ter z anketnim vprašalnikom prišla do 

zaključkov, da največ prvin slovenskega plesnega izročila vnašajo pri glasbeni vzgoji (100 %), 

nato pri likovni (90 %) in športni vzgoji (dobrih 80 %), veliko pri slovenščini (90 %), nekaj pri 

spoznavanju okolja (70 %), precej manj pri naravoslovju in tehniki (pod 40 %), družbi (50 %) in 

matematiki (le nekaj %). Njena raziskava je pokazala, da največ učiteljev pozna plese Abraham, 

Hruške, jabuke, slive, Lepo Anko, Pobelelo pole in Igraj kolo, kar je glede na to, da so bili v 

raziskavo vključeni učitelji iz Bele krajine, razumljivo. Kot je ugotovila, bi učitelji otrokom znali 

posredovati 5 do 10 plesov (46 %), nobenega 25 %, 5 plesov 19 %, več kot 10 plesov pa 10 % 

(Prijanovič, 2007, str. 89–91). 

 

O medpredmetnem povezovanju, ki ga vključevanje slovenskega plesnega izročila v vzgojno-

izobraževalni proces omogoča, je razmišljala U. Berdajs. Izbrala je plese, ki so se ji zdeli 

primerni, in njihovo primernost preizkusila v praksi. Izbrane plese (kovtrčki, kowtre šivat, 
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nojkatoliš, šuštarska, žakle šivat, Ob bistrem potočku, zibenšrit, pouštertanc, Lipa moja, 

Hruške, jabuke, slive, Lepa Anka, Sirota, grapc, lender, dopaši, šuštarska, ples z metlo, 

ketnpolka, kosmatača, rašpla, ponjave šivat, točak, na zeleni trati, čardaš) je prilagodila 

otrokom druge triade in ugotovila, da so se otroci ples »naučili v 15 minutah in niso imeli večjih 

težav« (Berdajs, 2006, str. 105), kar se sliši precej neverjetno. Ugotavljala je sicer, da so imeli 

otroci težave s prevelikimi koraki, obrati po potrkih, z držo rok, dvokoračno polko v paru, 

poskokom in obratom na isti nogi, pri nihanju z rokami, zibanju rok in zibanju v kolenih, z 

zibanjem z boki, s polobrati v treh korakih ter z vrtenjem pri polki (Berdajs, 2006, str. 114–

115), a je kljub temu zaključila z mislijo, da so bili plesi ustrezno izbrani in prilagojeni, o čemer 

bi podobno kot o tem, da se otrok plesa ustrezno lahko nauči v 15 minutah, veljalo vsaj 

podvomiti. 

 

T. Jereb je anketirala učence, ki so se učili plese, izvirajoče iz izročila, in sicer pred učenjem in 

po učenju. Ugotovila je, da pred učenjem večina otrok ni vedela, kaj je ljudsko izročilo, in da 

se s plesnim izročilom v šoli le redko srečajo (Jereb, 1997, str. 82). Otroci niso znali našteti 

plesov, ki so se jih učili, omenjali so makareno (Jereb, 1997, str. 71). Po učenju plesov se je 

njihovo poznavanje slovenskega plesnega izročila precej izboljšalo. 

 

P. Hrovat je na primeru slovenskega plesnega izročila obravnavala taksonomijo in razmišljala 

o razvoju kognitivnega področja (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, 

vrednotenje), afektivnega področja (sprejemanje, odzivanje, usvajanje vrednot, 

organiziranost vrednot, značaj) in psihomotoričnega področja (veliki telesni gibi, drobni 

koordinirani gibi, nebesedno sporočanje, pevske spretnosti). Navedla je s slovenskim plesnim 

izročilom povezane cilje v prvi triadi, opisala dvanajst plesov in iger ter pripravila predlog učne 

priprave. V diplomskem delu je ugotovila, da učiteljem »obstoječa literatura ne ponuja dovolj 

informacij za poučevanje le-teh, čeprav jim učni načrt izvajanje ljudskega plesa omogoča«, da 

učiteljem »konkretno zastavljeni vzgojno-izobraževalni cilji niso dovolj poznani« in »da bi bilo 

potrebno ljudske plese učiti postopoma in izhajati iz otrokovega predznanja« (Hrovat, 2000, 

str. 146). 

 

M. Stres je v raziskovalnem delu diplomskega dela največ pozornosti posvetila ugotavljanju 

usposobljenosti osnovnošolskih učiteljev za vključevanje prvin slovenske ljudske plesne 

dediščine v vzgojno-izobraževalni proces. Kot je ugotovila, si anketirani učitelji »pri 

poučevanju neznanih ljudskih plesov največkrat pomagajo tako, da prosijo za pomoč svoje 

sodelavce, torej tiste, ki znajo bolje (38 %). Sledi mu odgovor, da pomoč poiščejo v priročnikih 

(35 %). Priročniki sicer pomagajo učiteljem z dodatno razlago in predlaganimi dejavnostmi za 

izvedbo ure, očitno je pravilna odločitev, da so v priročnikih opisani tudi ljudski plesi, potrebni 

za obravnavo učne snovi. Najmanjkrat poiščejo pomoč v različnih knjigah (17 %). Pri možnosti 

odgovora drugo so se pojavljali sledeči odgovori: pomagam si sama, za pomoč prosim 

sorodnike, ki to znajo bolje, svetuje mi mentor folklorne skupine, organiziram delavnice z 

domačo folklorno skupino, prosim za pomoč športnih pedagogov, plese samo omenimo, 
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improviziram« (Stres, 2010, str. 64). V raziskavi je navedla, da je 19 % vprašanih obiskalo 

Začetni seminar za vodje otroških folklornih skupin, 4 % pa so se vsaj enkrat udeležili delavnic 

na Otroškem folklornem taboru. Večina (77 %) uporablja druge načine izpopolnjevanja znanja 

s področja slovenskega plesnega izročila: uporaba gradiva s seminarjev, internetne objave, 

posnetki folklornih skupin, svoje diplomsko delo, različni mediji, različni drugi lokalni ali 

internetni seminarji, timsko delo in priročniki (Stres, 2010, str. 65). Kot je pokazala raziskava, 

učitelji in učiteljice razrednega pouka slovenskih osnovnih šol zelo malo svojega časa 

namenjajo izpopolnjevanju na temo slovenskega plesnega izročila. Kar 52 % se seminarjev 

udeležijo manj kot 2-krat letno in 43 % jih ne nadgrajuje svojega znanja, to naredijo zelo redko, 

samo po potrebi. Samo 2 % jih to stori več kot 3-krat letno in 3 % od 2- do 3-krat letno (Stres, 

2010, str. 66). Številni so izrazili pomanjkanje ustreznih znanj in izobraževanj, kjer bi znanje 

lahko pridobili. »Skoraj polovica (44 %) učiteljev in učiteljic meni, da je organiziranih premalo 

seminarjev na to temo (nadaljnje izobraževanje o ljudskih plesih; op. a.), le 25 % se jim zdi, da 

jih je dovolj, 31 % vprašanih pa si želi več takih seminarjev« (Stres, 2010, str. 67). Ob tem se je 

vprašala, kakšen je njihov dejanski interes za nadgradnjo znanja, saj se, kot je pokazala 

raziskava, nadaljnjih izobraževanj udeležujejo zelo redko. 

 

V nasprotju z M. Stres je B. Rozman ugotavljala, da so učitelji mnenja, da imajo dovolj znanja 

s področja slovenske ljudske plesne dediščine. Ugotovila je, da polovica anketiranih učiteljev 

– skupaj jih je bilo 170 – pozna plese, ki so v učnem načrtu za glasbeno vzgojo, in da so bolje 

usposobljeni tisti, ki učijo tudi folklorno skupino (Rozman, 2009, str. 70–77). M. Hrovat (1999, 

str. 76) je že ob koncu devetdesetih let 20. stoletja pisala, »da bi morali učitelji razrednega 

pouka (glede na rezultate ankete) to znanje (znanje s področja slovenskega plesnega izročila; 

op. a.) dobiti na fakulteti«, a ga dobijo predvsem na neformalnih izobraževanjih. Zaradi tega 

je obseg poznavanja slovenske ljudske plesne dediščine med osnovnošolskimi učitelji 

sorazmerno skromen. Bolj poznajo otroške rajalne igre, manj plese, ki so jih plesali odrasli. M. 

Stres (2010, str. 68) je pisala, da je bila med anketiranimi učitelji najbolj poznana otroška 

rajalna igra Bela, bela lilija (24 %), sledijo pa ji še druge pete igre, kot so Rdeče češnje rada jem 

(16 %), Ringa, ringa raja (10 %), Potujemo v … (9 %), Abraham (9 %), Rdeči, rdeči tulipan (3 %),6 

Al' je kej trden most (4 %), Ura je eno, medved še spi (2 %) in Prišla majka s kolodvora (2 %). 

12 % predstavljajo še druge, redkeje omenjene rajalne igre, kot so Dreto šivat, Diradi čindara, 

Kačo vit, Kamenčke talat, Koza klanf, Izidor ovčice pasel, Peter veter. Ugotavljala je, da je kar 

9 % takih, ki so vsaj eno izmed 3 možnosti pustili prazno, iz česar je sklepala, da anketiranci 

niso poznali dovolj rajalnih iger. Kot slabše se je pokazalo poznavanje plesov odraslih, ki bi jih 

bilo mogoče vključevati v poučevanje. Anketiranci so na podlagi naloge, naj naštejejo tri plese, 

najpogosteje omenjali Ob bistrem potoku je mlin oz. kmečki valček (14 %), zibenšrit (11 %), 

rašplo (10 %) in polko (9 %). Ugotavljala je, da se v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa 

spodbuja tudi poučevanje drugih plesov, med njimi plesov Lepa Anka, kolo, koutre šivat, 

štajeriš, tribučko kolo in valček. Redkeje se pojavljajo kačo vit, požugana, ta potrkana, točak, 

                                                      
6 Gre za v sodobnost preoblikovano igro Bela, bela lilija. 
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Pobelelo pole, sotiš, adlešičko kolo, mrzulin, šušterska, šamarjanka, malender, čardaš (Stres, 

2010, str. 69). Dokaj podobno sliko glede poznavanja plesov je na podlagi anketnega 

vprašalnika dobila B. Rozman (2009, str. 53). 

 

Š. Oblak (2003, str. 90) je v diplomskem delu obravnavala vključevanje slovenske ljudske 

plesne dediščine v pouk glasbene vzgoje od 1. do 5. razreda osnovne šole, analizirala je 

obstoječe učbenike in ugotovila, da je spoznavanje slovenske ljudske plesne dediščine v učnih 

načrtih vključeno v skoraj četrtino vseh operativnih ciljev. V zaključku je opozorila na 

pomembno spoznavanja slovenske ljudske plesne dediščine. Kot piše, se morajo učitelji 

zavedati, da poznavanje učnega načrta ni dovolj, da je treba vzgojiti predvsem pozitiven odnos 

do slovenskega plesnega izročila.  

 

O tem, kako slovensko plesno izročilo vključevati v vzgojno-izobraževalni proces drugega 

triletja, je v svojem diplomskem delu razmišljala K. Levak (2012). V raziskavi je na podlagi anket 

analizirala vključenost slovenske ljudske plesne dediščine v tem šolskem obdobju in ugotovila, 

da je vključena le v skromnem obsegu – večina učiteljev otroke z njo seznanja le dva- do trikrat 

letno. Vzrok za to je našla v skromnem poznavanju slovenske ljudske plesne dediščine – 

ugotovila je namreč, da učitelji nimajo dovolj ne teoretičnega in ne praktičnega znanja, ter kot 

slaba ugotovila njihova izhodišča metodičnega podajanja znanja. Zaskrbljujoč je podatek, da 

je kar 80 % anketiranih učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, menilo, da premalo naredijo 

za ohranjanje slovenske ljudske plesne dediščine, da imajo premalo znanja in da jim 

primanjkuje časa za tovrstno delo (Levak, 2012, str. 38–39).  

 

Pregledana diplomska dela kažejo, da so se vsebin plesnega izročila lotevale večinoma ženske 

in da so se te skoraj brez izjem že ukvarjale s folklorno dejavnostjo. To posledično pomeni, da 

so bili vsi diplomanti motivirani k raziskovanju in vključevanju slovenske ljudske plesne 

dediščine v vzgojno-izobraževalni proces. Znali so opredeliti problem, predlagati rešitve, 

oceniti prednosti, slabosti itd. Nihče od diplomantov se ni lotil kvalitativne raziskave in obstaja 

še mnogo dilem, ki bi jih bilo na področju plesnega izročila treba raziskati. Teoretična 

razglabljanja v diplomskih delih so mnogokrat precej šibka in kažejo pomanjkanje poznavanj 

več znanstvenih področij hkrati, še bolj pa pomanjkanje znanj, ki bi jih morali prejeti na lastnih 

fakultetah. Vsako diplomsko delo sicer pripomore k izboljšanju plesne prakse v učnem 

procesu, vendar so učiteljem na fakultetah dokaj nedostopna. Ni jih dovoljeno kopirati, kar 

pomeni, da je tudi njihova uporaba v praksi dokaj neizvedljiva. Učitelji si želijo gradivo, ki ga 

imajo lahko ves čas pri sebi, zato menim, da so diplomska dela bolj v pomoč načrtovalcem 

priročnikov, ki pa so mnogo dostopnejši uporabnikom v šolah. Zadnja leta se zaradi 

digitalizacije knjižnega sistema stanje izboljšuje.  
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EMPIRIČNI DEL 

3 PREGLED STANJA 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Področje didaktike prenašanja plesnega izročila na otroke pri nas ni razvito. Obstajajo sicer 

priročniki (npr. priročnik Pikapolonica, hvala za zlato kolo (Lubej, 1997)), ki naj bi učiteljem 

pomagali prenašati plesno izročilo otrokom, a so zastareli, z današnjega vidika strokovno 

pomanjkljivi (tudi priročnik Ljudski plesi v osnovni šoli (Fuchs, 2004)). Predvsem pa ne temeljijo 

na raziskavi, ki bi podala analizo stanja med osnovnošolskimi učitelji. Še manj so znani in 

utemeljeni ustrezni načini interpretiranja plesov odraslih, ki jih v neprilagojeni obliki ni mogoče 

prenašati na otroke (Ramovš, 1994).  

 

V učnih načrtih od 1. do 9. razreda osnovne šole so zapisani cilji, ki naj bi jih učitelji dosegali z 

vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces. »Razvijanje 

in ohranjanje lastne kulturne tradicije« je navedeno med osnovnimi cilji osnovnošolskega 

izobraževanja v drugem členu Zakona o osnovni šoli. V tem istem členu je navedeno tudi 

»usposabljanje [otrok] /…/ za umetniško izražanje«, ki bi se lahko uresničevalo prek 

interpretiranja slovenske ljudske plesne dediščine. Lastno preteklo raziskovalno delo prav tako 

predstavlja nekaj ustreznih izhodišč za nadaljnjo raziskavo (Knific M., 2004, 2005, 2007; Knific 

in Knific, 2007, 2009). 

 

Mednarodne raziskave, opravljene pod okriljem Ifacca, Unesca in Australia Council for the 

Arts, kažejo, da se predmeti umetnosti, kjer je vključena ljudska plesna dediščina, pojavljajo v 

izobraževalnih načrtih skoraj vseh držav sveta in da v petintridesetih državah po svetu 

primanjkuje izobraženega kadra na področju umetnosti, ki bi lahko kakovostno prenašal 

znanje nadaljnjim izobraževalcem (Global research compendium on the impact of the arts in 

education, 2005). Slovenskih raziskav na tem področju primanjkuje (obstajajo izdaje raziskav 

v diplomskih delih, npr. Levak, 2012; Voros, 2012; Stres 2010), ki kažejo, da imajo učitelji sicer 

pozitiven odnos do slovenske ljudske plesne dediščine, vendar menijo, da o plesih in o 

poučevanju le-teh niso dovolj strokovno in didaktično usposobljeni. Plese poučujejo, ker jim 

to narekuje učni načrt, vendar bi bil njihov interes večji, če bi imeli več teoretičnega in 

praktičnega znanja – predvsem znanja s področja didaktike poučevanja slovenske ljudske 

plesne dediščine (Levak, 2012). Učitelji se posameznih plesov priučijo, vendar je vprašljiva 

primernost prilagajanja zahtevnih plesov odraslih otrokom (Oblak, 2013; Stres, 2010). Hkrati 

učitelji menijo, da je poučevanje slovenske ljudske plesne dediščine zahtevno (Breznik, 2004; 

Levak, 2012), svoje znanje pa ocenjujejo kot pomanjkljivo (Oblak, 2013). Zaradi navedenega 

sta vprašljiva kakovost prenašanja slovenske ljudske plesne dediščine na osnovnošolske 

otroke in s tem njeno ohranjanje.  
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Glavni razlog za predlagano raziskavo je slaba raziskanost področja vključevanja slovenske 

ljudske plesne dediščine v redni osnovnošolski izobraževalni program. Vse raziskave, ki so bile 

opravljene, nakazujejo nezadovoljive didaktične pristope, saj plesi večinoma niso prilagojeni 

motoričnim sposobnostim otrok. Zato je treba oblikovati in preizkusiti nove didaktične 

pristope poučevanja slovenske ljudske plesne dediščine.  

 

Na podlagi spoznanj o primanjkljajih sedanje prakse in na podlagi novih spoznanj o boljših 

didaktičnih pristopih sem oblikovala model izobraževanja učiteljev, ki je vključeval didaktična 

izhodišča za poučevanje slovenske ljudske plesne dediščine. Model je zgrajen na podlagi 

analize prvin slovenske ljudske plesne dediščine in podanih metod za uresničevanje ciljev 

slovenske ljudske plesne dediščine, kakor jih predvidevajo Zakon o osnovni šoli (2006) in cilji 

rednega osnovnošolskega programa. Model za izobraževanje učiteljev je zajemal več sklopov, 

od vaj za obvladovanje telesa, prostora, hoje, korakov, teka, plesov v krogu, plesno-rajalnih 

iger, plesnih drž, preprostejših in zahtevnejših parnih plesov, do analize ritmičnih obrazcev v 

glasbi in plesu ter poenostavitve zahtevnih plesov za različne starosti otrok. 

 

V poglavju predstavljam rezultate raziskave med učitelji, ki plesno izročilo, vključujoč rajalne 

igre, vnašajo v svoj redni pouk. V prvem podpoglavju podrobno obravnavam vzorec. V drugem 

podpoglavju so predstavljeni osnovni rezultati po posameznih razdelkih; v prvem razdelku 

analiziram obseg vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine anketiranih učiteljev v 

vzgojno-izobraževalni proces. V drugem razdelku predstavljam rezultate ankete, ki se 

nanašajo za izobraževanje učiteljev na področju slovenske ljudske plesne dediščine. V tretjem 

razdelku obravnavam odgovore na vprašanja, ki zadevajo pripravo na vključevanje slovenske 

ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces. Četrti razdelek se nanaša na učiteljev 

pristop k prenašanju slovenske ljudske plesne dediščine na otroke. V petem razdelku 

predstavljam splošna mnenja učiteljev o vključevanju slovenske ljudske plesne dediščine v 

vzgojno-izobraževalni proces. Zadnji razdelek obravnava odgovore na vprašanja o splošnem 

znanju učiteljev glede obravnavane teme. 

3.1.1 Cilji kvantitativne raziskave 

Cilj raziskave je: 

− ugotoviti stanje na področju vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-

izobraževalni proces v osnovni šoli. 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Skladno z obravnavano problematiko in cilji raziskave postavljam dva sklopa vprašanj: 

 

RV1: Kakšno je teoretično znanje učiteljev o slovenski ljudski plesni dediščini? 

RV2: Kakšno je didaktično znanje učiteljev o slovenski ljudski plesni dediščini? 
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RV3: Kako učitelji vključujejo slovensko ljudsko plesno dediščino v vzgojno-izobraževalni 

proces? 

RV4: Kakšen pomen dajejo učitelji slovenski ljudski plesni dediščini kot sooblikovalcu 

identitete? 

RV5: Kako učitelji uporabljajo zapise o slovenski ljudski plesni dediščini? 

3.2 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava vključuje deskriptivno-kvantitativni del. 

 

Analiza stanja je izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika in testa znanja. Cilj je odgovoriti 

na prvi sklop vprašanj od RV1 do RV5. 

3.2.1 Vzorec 

V vzorec sem zajela učitelje vseh profilov, ki plesno izročilo vključujejo v redno šolsko 

izobraževanje na osnovnošolski ravni (razredni učitelji, učitelji športne vzgoje, učitelji glasbene 

vzgoje, učitelji izbirnega predmeta v 3. triletju …). Vzorčenje je bilo naključno in dvostopenjsko: 

najprej je bilo izbranih okoli 200 šol in nato znotraj šol okoli 300 učiteljev. Pri analizi sem 

upoštevala odgovore 246 učiteljev, med katerimi pa jih je le 165 v celoti izpolnilo anketni 

vprašalnik, razlog za takšen osip pripisujemo zahtevnosti in specifičnosti vprašalnika.  

 

  Število Odstotek (%) 

Spol 

Moški 11 4,5 

Ženski 235 95,5 

Starost 

20–29 let 15 6,1 

30–39 let 57 23,2 

40–49 let 108 43,9 

50–59 let 62 25,2 

60 let in več 4 1,6 

Skupaj 246 100 

Tabela 4: Struktura anketiranih učiteljev glede na spol in starost 

 

V vzorcu je po pričakovanju velika večina žensk (95,5 %). Največjo starostno skupino 

predstavljajo učitelji v starosti med 40 in 49 let (43,9 %). Slaba četrtina je starih od 30 do 39 

let (23,2 %), podoben delež predstavljajo učitelji v starosti 50 do 59 let (25,2 %). Najmlajša 
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starostna skupina, do 29 let, je zastopana s 6,1-odstotnim deležem, najstarejša, 60 let in več, 

pa z 1,6-odstotnim deležem.  

 

Regija 

Goriška 6 2,4 

Gorenjska 31 12,6 

Obalno-kraška 14 5,7 

Notranjsko-kraška 15 6,1 

Osrednjeslovenska 37 15,0 

Zasavska 6 2,4 

Jugovzhodna Slovenija 30 12,2 

Spodnjeposavska 13 5,3 

Savinjska 17 6,9 

Koroška 16 6,5 

Podravska 36 14,6 

Pomurska 25 10,2 

Tip okolja 

V mestnem okolju 89 36,2 

V primestnem okolju 51 20,7 

V podeželskem okolju 105 42,7 

Brez odgovora 1 0,4 

Skupaj 246 100 

Tabela 5: Struktura anketiranih učiteljev glede na regijo in tip okolja 

 

V vzorcu so zajeti učitelji iz vseh dvanajstih statističnih regij, pri čemer v največjem deležu 

prihajajo iz Osrednjeslovenske (15,0 %) kot največje slovenske regije. Sledijo učitelji iz 

Podravske regije (14,6 %), ki je druga največja po številu prebivalstva v Sloveniji. Učitelji iz 

Gorenjske regije predstavljajo 12,6-odstotni delež, iz Jugovzhodne regije 12,2-odstotni delež 

in iz Pomurske regije 10,2-odstotni delež. Ostale regije so zastopane v manj kot 10 %. Največ 

učiteljev (42,7 %) uči v podeželskem okolju, dobra tretjina (36,3 %) jih uči v mestnem okolju in 

petina (20,7 %) v primestnem okolju. 
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Izobrazba 

VI/1. – višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 66 26,9 

VI/2. – specializacija po višješolskem programu, visokošolski 

strokovni programi, visokošolski strokovni in univerzitetni program 

(1. bol. st.) 48 19,6 

VII. – specializacija po visokošolskem strokovnem programu, 

univerzitetni program, magisterij stroke (2. bol. st.) 124 50,4 

VIII/1. – specializacija po univerzitetnem programu, magisterij 

znanosti 5 2,0 

brez odgovora 3 1,2 

Pridobljeni naziv 

Brez naziva 37 15,1 

Mentor 75 30,5 

Svetovalec 123 50,0 

Svetnik 11 4,5 

Delovna doba poučevanja 

Do 5 let 17 6,9 

6–10 let 28 11,4 

11–15 let 43 17,6 

16–20 let 33 13,5 

21–25 let 43 17,5 

26–30 let 32 13,0 

Nad 30 let 50 20,3 

Skupaj 246 100 

Tabela 6: Struktura anketiranih učiteljev glede na izobrazbo, pridobljeni naziv in delovno dobo poučevanja 

 

Polovica anketiranih učiteljev (50,4 %) ima opravljeno specializacijo po visokošolskem 

programu, univerzitetnem programu ali magisteriju stroke (2. bolonjska stopnja). Dobra 

četrtina učiteljev (26,9 %) ima dokončano izobrazbo po višješolskem programu do leta 1994 

oziroma višješolskem strokovnem programu. Petina učiteljev (19,6 %) ima opravljeno 

specializacijo po višješolskem programu ali pa so zaključili študij po visokošolskem strokovnem 

programu ali visokošolskem strokovnem in univerzitetnem programu prve bolonjske stopnje. 

Pet učiteljev (2,0 %) je navedlo, da imajo opravljeno specializacijo po univerzitetnem 

programu oziroma magisterij znanosti, trije pa niso dali podatka o svoji izobrazbi. 

 

Polovica anketirancev (50,0 %) ima pridobljen naziv svetovalca, 30,5 % jih ima naziv mentorja, 

4,5 % svetnika, 15,1 % pa nima nobenega naziva. 
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Slaba petina anketiranih učiteljev (18,3 %) ima 10 let ali manj delovne dobe poučevanja, nekaj 

manj kot tretjina (31,1 %) ima od 11 do 20 let delovne dobe, podoben delež jih ima od 21 do 

30 let delovne dobe (30,5 %), petina (20,3 %) pa nad 30 let. 

 

  Število Odstotek (%) 

Velikost šole 

Do 100 učencev 28 11,4 

Od 100 do 300 učencev 79 32,1 

Več kot 300 učencev 137 55,7 

Brez odgovora 2 0,8 

Ali ima šola status kulturne šole? 

Da 117 47,6 

Ne 104 42,3 

Ne vem 23 9,3 

Brez odgovora 2 0,8 

Razred 

1. razred 22 8,6 

2. razred 10 4,1 

3. razred 25 10,2 

4. razred 16 6,5 

5. razred 13 5,3 

V dveh razredih 39 15,9 

V treh razredih 44 18,0 

V več kot treh razredih 70 28,6 

Ne učim v razredu 2 0,8 

Podaljšano bivanje 3 1,2 

Drugo 2 0,8 

Poučevanje predmetov 

Vse v svojem oddelku 143 58,1 

Vse v svojem oddelku in še 11 4,5 

Predmet 28 11,4 

Izbirni predmet 2 0,8 

Predmet in izbirni predmet 22 8,9 

Več navedb 28 11,4 

Drugo 11 4,5 

Brez odgovora 1 0,4 

Skupaj 246 100 

Tabela 7: Struktura anketiranih učiteljev glede na velikost šole, razred poučevanja in predmete poučevanja 

 



 

91 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (55,7 %) uči v velikih šolah, ki imajo nad 300 učencev, 

nekaj manj kot tretjina (32,1 %) jih uči v šolah od 100 do 300 učencev in 11,4 % v šolah z do 

100 učenci. V vzorcu je zastopanih 47,6 % učiteljev, ki učijo v šolah s statusom kulturne šole.  

 

Učitelji so še navedli, v katerih razredih poučujejo. Glede na to, da lahko učijo v več razredih, 

je bilo možnih več odgovorov, ki sem jih kategorizirala. Učitelji, ki učijo samo v enem razredu, 

učijo v enem od prvih petih razredov. Ti učitelji predstavljajo dobro tretjino vzorca (34,7 %). 

Učitelji, ki učijo v dveh razredih (večinoma so to predmetni učitelji), predstavljajo 15,9-

odstotni delež v vzorcu, podoben je delež tudi tistih, ki učijo v treh razredih (18,0 %). Učiteljev, 

ki učijo v več kot treh razredih, je 28,6 %. Trije učitelji so zaposleni samo v podaljšanem bivanju, 

dva trenutno ne učita v razredu, dva pa opravljata neko drugo delo (vrtec in krožek). 

 

Vprašanje, ki se je nanašalo na poučevanje predmetov, je prav tako imelo možnost več 

odgovorov in sem jih združila v kategorije. Večina učiteljev (58,1 %) poučuje vse predmete v 

svojem razredu, torej gre za razredne učitelje, 4,5 % pa jih poleg svojega razreda poučuje še 

nekje. Dobra petina (21,1 %) je predmetnih učiteljev. Dobra desetina (11,4 %) navaja več 

kombinacij odgovorov, na primer da so tako razredni učitelji kot tudi poučujejo predmet. 4,5 

% učiteljev pa je navajalo različne odgovore: da vodijo interesne dejavnosti, otroški pevski 

zbor, pevski zbor itd. 

3.2.2 Merski instrumentarij in postopek zbiranja podatkov 

Uporabila sem anketni vprašalnik in test znanja (skupaj 52 vprašanj večinoma zaprtega tipa s 

podanimi opisnimi odgovori ter vprašanja, ki  vsebujejo stopenjsko oz. Likertovo lestvico). 

Merskim instrumentom sem na pilotnem vzorcu preverila in zagotovila ustrezne merske 

karakteristike. Pilotni vzorec je obsegal manjše število učiteljev, ki sodijo v proučevano 

populacijo učiteljev v osnovni šoli. Objektivnost izvedbe pri obeh merskih instrumentih je bila 

zagotovljena z jasnimi navodili, objektivnost vrednotenja odgovorov pa z izdelanimi merili. 

Diskriminativnost anketnega vprašalnika je bila zagotovljena z vprašanji zaprtega tipa in 

polodprtega tipa s številnimi izbirami. Diskriminativnost testa znanja je bila zagotovljena s 

številnimi testnimi nalogami, preverjena pa s Fergusonovim koeficientom. Pri testu znanja so 

v okviru meril postavljene norme, ki so omogočale objektivnost interpretacije rezultatov. 

 

Zanesljivost anketnega vprašalnika je bila preverjena s ponavljalno metodo, pri testu znanja s 

Cronbachovim koeficientom, ki je znašal 0,8 (zaokroženo) in kaže na dobro zanesljivost 

merskega instrumenta. Vsebinsko veljavnost obeh merskih instrumentov so preverili trije 

strokovnjaki za proučevano vsebino. Konstruktna veljavnost testa znanja je bila ugotovljena s 

faktorsko analizo (Mejovšek, 2008; Sagadin, 1993, 2003). S spletnim anketiranjem je bila 

zagotovljena ekonomičnost. 
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3.2.3 Analiza 

Podatki za analizo stanja so analizirani z ustreznimi statističnimi metodami parametrične 

(aritmetična sredina, standardni odklon) in neparametrične statistike (absolutne in relativne 

frekvence, hi-kvadrat test). Dobljene podatke sem analizirala s programom SPSS 17. 

Odgovorjeno bo na raziskovalna vprašanja od RV1 do RV5.  

3.3 REZULTATI 

3.3.1 Obseg poučevanja slovenskega ljudskega plesa 

V tem razdelku so predstavljeni odgovori na vprašanja, ki zadevajo vključevanje slovenske 

ljudske plesne dediščine v reden pouk in izvenšolske dejavnosti. 

 

 

Slika 2: Število ur praktičnega vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v reden pouk na letni ravni 

 

Učitelji so navedli, koliko ur letno v okviru rednega pouka (pri katerem koli predmetu) učence 

praktično seznanjajo s slovensko ljudsko plesno dediščino. Odgovor je podalo 236 učiteljev 

izmed 246. Največ učiteljev (40,2 %) temu nameni od šest do deset ur letno, tretjina (32,1 %) 

do 5 ur, petina (19,5 %) pa več kot 10 ur. Deset učiteljev (4,1 %) ne nameni niti ene ure tej 

temi. 
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Slika 3: Praktično seznanjanje otrok s slovensko ljudsko plesno dediščino v okviru izvenšolske dejavnosti 

 

Dva učitelja izmed 246 anketiranih učiteljev na vprašanje, ali vključujejo praktično seznanjanje 

otrok s slovensko ljudsko plesno dediščino tudi v okviru izvenšolske dejavnosti, nista 

odgovorila. Možnih je bilo več odgovorov. Večina anketiranih učiteljev (59,8 %) otrok 

praktično s slovensko ljudsko plesno dediščino v okviru izvenšolske dejavnosti ne seznanja. 

Tretjina (33,7 %) plese poučuje na šoli v otroški folklorni skupini oziroma krožku, zelo malo pa 

v otroški folklorni skupini v društvu (2,4 %) ali na šoli in društvu (3,3 %). 

 

 

Slika 4: Število plesov, izvirajočih iz izročila, pri poučevanju v okviru rednega šolskega pouka 

 

Izmed 246 učiteljev jih je 236 navedlo število ljudskih plesov, med katerimi so tudi rajalne igre, 

ki so jih v okviru rednega pouka poučevali. Največ anketiranih učiteljev (39,0 %) je učilo med 
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štiri in šest različnih ljudskih plesov. Nekaj manj kot četrtina učiteljev (23,6 %) je učilo do tri 

plese, petina (19,1 %) med sedem in deset plesov, 14,2 % pa več kot deset plesov. 

3.3.2 Izobraževanje učiteljev, ki slovensko ljudsko plesno dediščino vključujejo 

v vzgojno-izobraževalni proces 

V tem razdelku predstavljamo odgovore na šest vprašanj, ki se nanašajo na izobraževanje 

učiteljev na področju slovenske ljudske plesne dediščine. Zanimalo nas je, ali se učitelji 

ukvarjajo s folklorno dejavnostjo in koliko časa, koliko znanja o tem so pridobili v okviru 

formalnega in neformalnega izobraževanja, kolikšen je delež posameznih vsebin s področja 

slovenske ljudske plesne dediščine, ki so jih obravnavali po posameznih seminarjih, in na 

kakšen način spoznavajo slovensko ljudsko plesno dediščino. 

 

 

Slika 5: Obdobje ukvarjanja s folklorno dejavnostjo 

 

Na vprašanje, kako dolgo se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo, je odgovorilo 245 učiteljev. 

Nekaj manj kot polovica učiteljev (44,3 %) se s folklorno dejavnostjo ne ukvarja. Tri desetine 

(30,1 %) se jih s tem ukvarja do deset let, četrtina (25,2 %) pa več kot deset let.  
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Slika 6: Pridobljeno znanje s področja slovenske ljudske plesne dediščine v okviru rednega izobraževanja na fakulteti 

 

Na vprašanje, koliko znanja o slovenski ljudski plesni dediščini so učitelji pridobili v okviru 

rednega izobraževanja na fakulteti, je odgovarjalo 244 učiteljev. Večina med njimi jih je 

odgovorila, da so dobili zelo malo znanja (36,3 %) ali pa celo nič (37,0 %). Desetina (9,8 %) jih 

je ocenila, da srednje, 3,7 % veliko in 2,4 % zelo veliko. 

 

 

Slika 7: Pridobljeno znanje v zadnjih desetih letih v okviru neformalnega izobraževanja 

 

Na vprašanje »Ali ste bili v zadnjih desetih letih na kakšnem neformalnem izobraževanju, kjer 

ste pridobili znanja s področja slovenskega plesnega izročila?« je odgovarjalo 243 učiteljev. 

Skoraj dve tretjini (63,8 %) jih je odgovorilo pozitivno. 
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Slika 8: Skupno število ur neformalnega usposabljanja na področju spoznavanja slovenske ljudske plesne dediščine 

 

Tistim učiteljem, ki so v zadnjih desetih letih pridobili znanje s področja slovenske ljudske 

plesne dediščine v okviru neformalnega izobraževanja (157), sem zastavila še vprašanje, koliko 

ur neformalnega usposabljanja so imeli na področju spoznavanja slovenske plesne dediščine. 

Dobra tretjina (36,3 %) je imela nad 50 ur usposabljanja, nekoliko manjši delež (34,4 %) od 11 

do 50 ur, četrtina (25,5 %) od tri do deset ur in 3,2 % do dve uri. 

 

 

Slika 9: Delež posameznih vsebin na seminarjih s področja ljudskih plesov 

 

Tudi vprašanja, ki zadevajo posamezne vsebine na seminarjih s področja slovenske ljudske 

plesne dediščine, sem zastavila 157 učiteljem, ki so se udeležili neformalnega izobraževanja 

na to temo. Za največ anketirancev (42,7 %) predstavlja didaktično poučevanje plesov od 21 
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% do 50 % vsebin na seminarjih s področja slovenskega plesnega izročila, za 18,5 % pa tovrstna 

tematika predstavlja več kot polovico vsebin. Učenje konkretnih plesov, ki izvirajo iz izročila, 

predstavlja za 45,9 % učiteljev več kot polovico vsebin seminarjev, za 39,5 % pa od 21 do 50 % 

vsebin. 

 

Za tretjino učiteljev (32,5 %) predstavljajo teoretične vsebine s področja plesnega izročila od 

11 do 20 % vsebin na seminarjih, za četrtino (25,5 %) pa od 21 % do 50 %. Le za 8,3 % 

anketirancev predstavljajo teoretične vsebine več kot polovico vsebin seminarjev. 

 

 

Slika 10: Način učenja plesov, ki izvirajo iz izročila 

 

Učitelji so navedli, na kakšne načine se učijo plesov, izvirajočih iz izročila, ki jih posredujejo 

svojim učencem. Možnih je bilo več odgovorov, v povprečju pa je 240 učiteljev izbralo 2,7 

odgovora. Več kot polovica učiteljev je navedla, da se plesa naučijo preko videoposnetka, npr. 

zgoščenke, videokasete ali Youtuba (53,8 %). Več kot polovica učiteljev navaja, da se plesov 

naučijo na izobraževanju (52,5 %) ali pa preberejo besedni opis v knjigi (gradivu) in se ga 

naučijo (51,7 %). Nekoliko manj učiteljev (40,4 %) plese že pozna in jih na izobraževanju le 

osvežuje. Dobra četrtina (28,8 %) si pomaga s knjigo Mirka Ramovša. Redki si poiščejo nekoga, 

da jim ples pokaže (17,5 %) ali pa jih nauči članica folklorne skupine (16,3 %). Le 2,9 % učiteljev 

prebere kinetogram in se ga nauči. 4,6 % učiteljev je izbralo odgovor »drugo«, večina med 

njimi je navedla, da plese že znajo, ker so člani folklornih skupin. 
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3.3.3 Priprave na praktično poučevanje prvin slovenske ljudske plesne 

dediščine 

V tem razdelku so predstavljeni odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na samo pripravo na 

poučevanje plesa. V nadaljevanju izvemo, na kakšen način se učitelji pripravljajo na 

poučevanje in koliko časa temu namenijo. 

 

 

Slika 11: Način priprave na poučevanje plesov, ki sodijo v slovensko plesno izročilo 

 

Anketirancem sem zastavila vprašanje, na kakšne načine se pripravljajo na praktično 

poučevanje plesov, ki izvirajo iz izročila. Imeli so možnost izbire več odgovorov, v povprečju pa 

so jih izbrali 2,7. Odgovore sem pridobila od 240 anketirancev. Največ učiteljev (57,9 %) ples 

razčleni in pripravi načrt učenja posameznih delov plesa. Nekoliko manj učiteljev (54,2 %) si 

pred učenjem zavrti glasbeno spremljavo in zraven zapleše ali pa si pred poučevanjem zapoje 

melodijo in zapleše (51,7 %). Dobre štiri desetine učiteljev (41,3 %) si v glavi zamislijo, kako je 

ples videti, da vedo, kako ga bodo naučili. Tretjina učiteljev (32,5 %) ples zna in ga uči po 

občutku oziroma se prilagaja razredu. Dobra desetina učiteljev (12,1 %) si po odločitvi, kateri 

ples bodo učili, pripravi samo še glasbeno spremljavo. Desetina (9,6 %) jih ima že narejene 

priprave za učenje in po njih uči. Le 3,6 % učiteljev pokliče nekoga, da v razredu nauči ples, 2,5 
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% pa se jih nikoli ne pripravlja za učenje plesa, saj ga že znajo. En učitelj je pod odgovor 

»drugo« navedel, da povabi muzikanta, en pa, da ples že zna. 

 

 

Slika 12: Čas za pripravo ene šolske ure praktičnega poučevanja plesov, ki izvirajo iz izročila 

 

Desetina od 246 anketiranih učiteljev (10,6 %) porabi do 10 minut za pripravo ene šolske ure 

poučevanja plesa. Največ učiteljev (52,0 %) za pripravo porabi od 11 do 30 minut, dobra 

četrtina (26,8 %) od 31 do 60 minut in 8,1 % več kot 60 minut. Šest učiteljev ni podalo svojega 

odgovora. 

 

 

Slika 13: Razčlenitev plesov, ki izvirajo iz izročila, pred poučevanjem 
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Skoraj vsi učitelji (91,4 %) pred poučevanjem razčlenijo ples, večina med njimi, ki v vzorcu 

predstavlja 76,8-odstotni delež, ga razčleni na več delov. Le 5,7 % učiteljem se razčlenitev ne 

zdi potrebna. Sedem učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 

3.3.4 Pristop k poučevanju plesov, ki izvirajo iz izročila 

V tem razdelku obravnavamo odgovore na vprašanja, ki zadevajo pristop k poučevanju plesa, 

in sicer ali učitelji uporabljajo besedne opise plesa, kako si plese zapisujejo, kako pri pouku 

razlagajo plese, ali imajo merila za ocenjevanje znanja plesa in kakšna so ta merila. 

 

 

Slika 14: Uporaba besednih opisov plesa 

 

Polovica učiteljev (50,8 %) si običajno pomaga z besednimi opisi plesa, četrtina (24,0 %) pa 

občasno. Preostali učitelji si s tem ne pomagajo (6,1 %) ali pa niso podali svojega odgovora 

(19,1 %). 

 

 

Slika 15: Način zapisovanja plesa 
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Več kot polovica (52,4 %) od 242 učiteljev, ki so odgovarjali na vprašanje, kako si zapišejo 

oziroma zabeležijo ples, ki ga nameravajo učiti, si zapiše ples s svojimi besedami, 17,1 % jih 

zapiše s pomočjo posnetka, 6,1 % po korakih vzporedno z notami, 4,9 % pa na druge načine. 

Ti so: risanje korakov, kombinacija več načinov, risanje skice itd. 

 

 

Slika 16: Način razlage pri poučevanju plesnega in pesemskega izročila 

 

Skoraj dve tretjini anketiranih učiteljev (64,2 %) pri poučevanju plesa tudi povesta, od kod je 

ta ples in kdaj se je plesal, le dva tudi razložita, kako je ples prišel na Slovensko, če gre za 

izvorno tuj ples. Le 4,1 % učiteljev ne poda nobene razlage. Nekaj učiteljev (4,1 %) je pod 

»drugo« navajalo, da opišejo tudi celotno zgodovino plesa in vse zanimivosti, povezane z njim. 

 

 

Slika 17: Merila za ocenjevanje plesnega znanja 
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Dobre štiri desetine učiteljev (41,9 %) imajo izdelana merila, po katerih ocenjujejo plesno 

znanje, slaba petina (18,7 %) pa ga ocenjuje po občutku. Petina učiteljev (19,9 %) plesnega 

znanja ne ocenjuje, petina (19,5 %) pa odgovora ni podala. 

 

 

Slika 18: Merila za določitev učenčevega znanja plesa 

 

Učitelje sem vprašala, kdaj po njihovem mnenju učenec obvlada ples. Na voljo so imeli več 

odgovorov. Tri četrtine učiteljev meni, da učenec obvlada ples, ko zapleše po korakih tako, kot 

ga pokaže učiteljica in pri tem uživa. Skoraj dve tretjini učiteljev (64,3 %) pa sta mnenja, da 

učenec obvlada ples, ko se zna ob plesni glasbi ritmično pravilno gibati. Za dobro petino 

učiteljev (22,4 %) je dovolj, da učenec zapleše ples po korakih tako, kot ga pokaže učiteljica. 

Petina učiteljev (19,4 %) povezuje učenčevo znanje plesa z ustvarjanjem novih gibov, 13,8 % 

pa s plesanjem plesnih korakov na povsem drugačno glasbo. Dobra desetina učiteljev (11,2 %) 

pa meni, da učenec obvlada ples, ko ga zapleše brez glasbene spremljave.  

3.3.5 Splošno mnenje o poučevanju plesov, ki izvirajo iz izročila 

V tem razdelku so predstavljene povprečne ocene trditev, ki se nanašajo na mnenje o načinu 

poučevanja plesov, mnenja učiteljev o težavnosti posameznih elementov plesa, kako učenje 

tovrstnih plesov vpliva na razvoj slovenske identitete, kakšni so občutki učiteljev ob 

poučevanju teh plesov in še nekaj mnenj na splošno o plesih, ki izvirajo iz izročila, med drugim 

tudi o glasbeni spremljavi pri učenju teh plesov. 
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Slika 19: Mnenje o poučevanju plesov, ki izvirajo iz izročila v šoli 

 

Učitelji so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenili dvanajst 

trditev, ki se navezujejo na mnenje o poučevanju plesov, ki izvirajo iz izročila, v šoli. Pridobila 

sem 214 odgovorov. Le ena trditev je ocenjena nad sredino lestvice, kar pomeni, da se učitelji 

z njo bolj strinjajo kot ne: »Plesi v 2 4⁄  taktu so otrokom praviloma težji kot plesi v 3 4 ⁄  taktu« 

(M = 3,2). Naslednja najvišje ocenjena je trditev »Drugi del plesa je treba poenostaviti«, s 

katero pa se učitelji bolj ne strinjajo kot strinjajo (M = 2,8). Naslednji trditvi sta ocenjeni s 

povprečno oceno 2,7: »Plesanje s potrkom je otrokom praviloma težje kot plesanje brez 

potrkov« in »Ljudskega plesa v šoli ne smemo spreminjati«. Trditev »Ljudski ples lahko naučim 

šele, ko večina učencev zna teči v pravilnem ritmu ob glasbeni spremljavi« je ocenjena s 

povprečno oceno 2,6. S povprečno oceno 2,5 sta ocenjeni trditvi: »Ob učenju ljudskega plesa 

morajo biti otroci ustvarjalni« in »Parno vrtenico je mogoče nadomestiti s solo vrtenico«. S 

povprečno oceno 2,3 sta ocenjeni trditvi: »Pri učenju ljudskega plesa se prilagaja plesna drža« 

in »Trokoračno polko je otrokom mogoče prilagoditi v hojo ali tek«. Izrazito se učitelji ne 

strinjajo s trditvama »Ljudske plese je treba prilagajati otrokom« (M = 1,9) in »Ljudski ples je 

treba prilagoditi starosti učencev« (M = 1,7). 
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Nato so učitelji razvrstili pet elementov plesov, ki izvirajo iz izročila, in sicer glede na njihovo 

težavnost, pri čemer je 1 pomenila najlažji, 5 pa najtežji. V nadaljevanju so prikazani povprečni 

rangi za 212 razvrstitev. 

 

 

Slika 20: Razvrstitev elementov plesov, ki izvirajo iz izročila, glede na težavnost (1) 

 

Za učitelje je izmed petih navedenih najtežji element plesov, ki izvirajo iz izročila, hoja s skleci, 

ki je ocenjena s povprečnim rangom 4,3. Ta element je za 52,8 % učiteljev najtežji element, za 

30,2 % učiteljev pa drugi najtežji. Polkin korak je s povprečnim rangom 4,2 podobno ocenjen 

in je za 38,2 % učiteljev najtežji element, za 46,7 % pa drugi najtežji. Hopsanje je ocenjeno s 

povprečnim rangom 3,3 in je za 7,1 % učiteljev najtežji element, za 21,3 % pa drugi najtežji. 

Najlažja elementa sta po mnenju učiteljev tek, ki je ocenjen s povprečnim rangom 2,1, in hoja 

s povprečnim rangom 1,2. 

 

Nato so učitelji primerjali težavnost še petih elementov plesov, ki izvirajo iz izročila, in jih 

razvrstili od najlažjega do najtežjega.  

 

 

Slika 21: Razvrstitev elementov ljudskega plesa glede na težavnost (2) 
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Med prikazanimi elementi plesov na Sliki 21 je hopsanje s povprečnim rangom 4,3 najtežji. 

Skoraj polovica učiteljev (49,0 %) ga je ocenila kot najtežjega, 34,8 % pa kot drugega 

najtežjega. Tleskanje je ocenjeno s povprečnim rangom 4,1 in je za 42,4 % učiteljev najtežji 

element, za 34,3 % pa drugi najtežji. Na tretjem mestu po težavnosti je žuganje, ki je ocenjeno 

s povprečnim rangom 2,8 in je za 5,3 % učiteljev najtežji element, za 13,4 % pa drugi najtežji. 

Ploskanje je ocenjeno s povprečnim rangom 2,0, hoja pa z 1,9. Oba elementa je 1,4 % učiteljev 

ocenijo kot najtežja. 

 

Učitelji so razvrstili še pet plesnih prvin, ki izvirajo iz plesnega izročila, glede na njihovo 

težavnost, in sicer od 1 (najlažji) do 5 (najtežji). Razvrstitve je podalo 195 učiteljev. 

 

 

Slika 22: Razvrstitev plesnih prvin, ki izvirajo iz plesnega izročila, glede na težavnost (3) 

 

Ples z vrtenjem v valčkovi drži je za učitelje najtežji način plesa in je ocenjen s povprečnim 

rangom 4,3. Med njimi sta ga več kot dve tretjini (68,7 %) ocenili kot najtežji, desetina (10,8 

%) pa kot drugi najtežji način. Ples z vrtenjem v drži za polko je ocenjen s povprečnim rangom 

3,4 in je za 6,2 % učiteljev najtežji način, za 58,5 % pa drugi najtežji. Na tretjem mestu je ples 

z vrtenjem v drži križno za roke, ki je ocenjen s povprečnim rangom 2,9. Ta način je najtežji za 

8,2 % učiteljev in drugi najtežji za 11,9 %. Ples z vrtenjem, ko sta roki sklenjeni v desnem 

komolčnem pregibu, je ocenjen s povprečnim rangom 2,6 in je najtežji za 15,5 % učiteljev, 

drugi najtežji pa za 6,7 % učiteljev. Najlažji po mnenju učiteljev je ples z vrtenjem, ko sta roki 

sklenjeni v levem komolčnem pregibu, in je ocenjen s povprečnim rangom 1,8. 
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Slika 23: Občutki učiteljev, ko učence naučijo plese, ki izvirajo iz izročila 

 

Na vprašanje, kaj občutijo učitelji, ko učence naučijo plese, ki izvirajo iz izročila, je bil 

najpogostejši odgovor, da občutijo osebno zadovoljstvo, navedla ga je tretjina učiteljev (32,9 

%). Dobra četrtina (26,0 %) jih čuti, da razvijajo lokalno dediščino. Dobra desetina (11,0 %) 

čuti, da delajo dobro za slovenstvo, 4,1 % pa čuti, da otroci delajo dobro za slovenstvo.  

 

 

Slika 24: Mnenje, ali se s praktičnim spoznavanjem slovenske ljudske plesne dediščine razvija etnična identiteta 
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Na vprašanje, ali se s praktičnim spoznavanjem slovenske ljudske plesne dediščine pri otrocih 

razvija etnična identiteta, je 76,4 % učiteljev odgovorilo pritrdilno, 4,1 % pa nikalno. Nato sem 

tistim učiteljem, ki so odgovorili pritrdilno, zastavila še vprašanje, kakšna identiteta se s tem 

razvija, možnost pa so imeli izbrati več odgovorov. Največ teh učiteljev (72,4 %) meni, da se s 

tem razvija otrokova nacionalna identiteta. Naslednji najpogostejši odgovor je bil, da se s tem 

razvija pokrajinska identiteta (56,2 %), nekoliko manj učiteljev pa meni, da se s tem razvija 

lokalna identiteta (49,2 %). Štirje učitelji so izbrali odgovor »drugo«, navajali pa so, da gre 

bodisi za razvoj vseh treh identitet, za zavest ohranjanja ljudske dediščine, da je iztočnica za 

pogovor o naših koreninah ali pa za skrb za prenašanje kulturne dediščine in drugega izročila 

v sodobnost. Spoznavanje slovenskega plesnega izročila je torej zelo primerno sredstvo za 

razvijanje otrokove etnične identitete. 

  

Nato so se učitelji opredelili glede osemnajstih trditev o slovenski ljudski plesni dediščini, in 

sicer na lestvici od 1 (se popolnoma ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam).  

 

 

Slika 25: Strinjanje s trditvami o slovenski ljudski plesni dediščini 
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Učitelji se najbolj strinjajo s trditvijo, da se s praktičnim spoznavanjem slovenske ljudske 

plesne dediščine spodbuja pozitiven odnos do slovenske kulture in tradicije (M = 4,6). Le 

nekoliko manj se strinjajo, da se z učenjem plesov, ki izvirajo iz izročila, spodbuja socializacija 

in da pride do sproščenega medsebojnega sodelovanja (M = 4,4). Precejšnje je tudi strinjanje, 

da se s plesi, izvirajočimi iz izročila, razvija slovenska zavest in da se s pomočjo tovrstnega plesa 

otroci razbremenijo in sprostijo (M = 4,3). Trditev, da se z učenjem plesov, ki izvirajo iz izročila, 

krepi občutek samozavesti in zaupanja vase, je ocenjena s povprečno oceno 4,2. Precejšnje je 

tudi strinjanje, da je s praktičnim spoznavanjem slovenskega plesnega izročila mogoče razvijati 

ustvarjalnost in da s tem lahko spodbujamo izražanje čustev (M = 4,0). Trditev, da je praktično 

spoznavanje slovenskega plesnega izročila za otroka terapevtsko, je ocenjena s povprečno 

oceno 3,9. Učitelji se bolj strinjajo kot ne tudi s trditvama, da če bi v redni pouk vključevali več 

plesov, ki izvirajo iz izročila, bi bolj razvili slovensko nacionalno zavest (M = 3,5), in če bi učitelji 

znali več tovrstnih plesov, bi bila slovenska nacionalna zavest bolj razvita (M = 3,5). Nad 

sredino lestvice je ocenjena še trditev »Če bi učitelji znali več ljudskih plesov, bi bila slovenska 

nacionalna zavest bolj razvita« (M = 3,3).  

 

Učitelji se ne strinjajo, da so otroške rajalne igre večinoma mlajšega nastanka in njihovo učenje 

ne krepi slovenstva, da so večinoma nemškega ali hrvaškega izvora in da otroci s sramovanjem 

govorijo o slovenskem plesnem izročilu (M = 1,8). 

 

 

Slika 26: Mnenje o glasbeni spremljavi pri praktičnem spoznavanju slovenske ljudske plesne dediščine 
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Na vprašanje, kaj učitelji menijo o glasbeni spremljavi pri praktičnem spoznavanju slovenske 

ljudske plesne dediščine, je bilo mogoče izbrati več odgovorov. Dobra polovica (52,5 %) med 

njimi meni, da je dovolj, če pojejo melodijo, in da godec ni nujen. Nekoliko manjši delež (49,7 

%) jih meni, da med učenjem godec ni nujen, za predstavitev v javnosti pa je. Četrtina (25,4 %) 

meni, da učitelj sam presodi, ali je glasbena spremljava potrebna ali ne, 15,3 % pa meni, da 

mora godec vedno igrati v živo. Enak delež jih meni, da glasbena spremljava ni obvezna. 

Desetina (10,7 %) meni, da je glasba obvezna na posnetku, 7,9 % pa jih je mnenja, da ni 

pomembno, katero glasbilo spremlja ples, samo da je glasba v živo. 

3.3.6 Znanje učiteljev o slovenski ljudski plesni dediščini 

Učiteljem sem zastavila dvanajst vprašanj, da bi ugotovila, koliko znanja imajo s področja 

slovenske ljudske plesne dediščine. Vprašanja so se nanašala na: 1) poznavanje kinetograma, 

2) kdo je najpomembnejši raziskovalec slovenskega plesnega izročila, 3) kateri ples ne sodi 

med parne plese, 4) pri katerem plesu je obvezna pesem, 5) kateri je skupinski ples, ki se pleše 

v dveh nasprotnih vrstah, 6) kateri ples, izvirajoč iz izročila, je v preteklosti z gibom rok 

posnemal delo, 7) kakšen je namen inštrumentalne glasbe na Slovenskem, 8) ali je petje ob 

inštrumentalni glasbi značilno za slovensko glasbeno izročilo, 9) katera je plesna igra, med 

katero se ena skupina sodelujočih veča, druga pa manjša, 10) kateri je ples, izvirajoč iz izročila, 

ki je najprimernejši za otroke, 11) kateri je ples, pri katerem je bistvena prvina potrki z nogo 

ob tla in 12) kateri ples se pleše v  3 4⁄  taktu. 

 

 

Slika 27: Poznavanje kinetografije 
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V vprašalniku je bil ponazorjen kinetogram in učitelji so se opredelili, ali ga poznajo. Le slaba 

desetina (9,3 %) anketiranih učiteljev je odgovorila, da ga pozna, vendar pa ga je le 2,0 % 

učiteljev pravilno opredelilo. Štiri desetine učiteljev (39,4 %) je odgovorilo, da so ga že videli, 

a ga ne poznajo, tretjina (34,1 %) ga ne pozna, ostali (17,1 %) pa na vprašanje niso odgovorili. 

Le trije učitelji si pri poučevanju plesa, ki izvira iz izročila, običajno pomagajo s tovrstnimi zapisi, 

devet pa občasno. 

 

 

Slika 28: Najpomembnejši avtor, ki je raziskoval slovensko plesno izročilo 

 

Dobra polovica anketiranih učiteljev (58,1 %) je pri vprašanju, kateri je najpomembnejši avtor, 

ki je raziskoval slovensko plesno izročilo, pravilno navedla Mirka Ramovša. Med odgovori so 

navedli še Albinco Pesek, Dušico Kunaver in Marijo Makarovič, ki se s poglobljenim 

raziskovanjem slovenskega plesnega izročila nikoli niso ukvarjale. 6,1 % učiteljev pa je 

odgovorilo, da tega ne vedo. 

 

 

Slika 29: Ples, ki ne sodi med parne plese 
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Na vprašanje, kateri izmed naštetih plesov ne sodi med parne plese, je 37,4 % anketiranih 

učiteljev pravilno odgovorilo, da je to čindara. Tri desetine (29,3 %) jih je odgovorilo, da ne 

vedo, 4,4 % pa jih je napačno odgovorilo. Navajali so še ajncpolko, traplan in mašerjanko. 

 

 

Slika 30: Kateri je ples, pri katerem je pesem nepogrešljiv sestavni del 

 

Anketirane učitelje sem prosila, naj med naštetimi plesi izberejo tistega, pri katerem je pesem 

nepogrešljiv del. Polovica med njimi (50,4 %) je pravilno izbrala ples igraj kolo, skoraj petina je 

navedla, da odgovora ne ve (18,7 %). Trije učitelji so menili, da gre za ples špicpolka, in eden, 

da gre za ceperle. 

 

 

Slika 31: Skupinski ples, ki se pleše v dveh nasprotnih vrstah 
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Anketirani učitelji so izmed navedenih morali izbrati tisti ples, ki se pleše v nasprotnih vrstah. 

Četrtina (23,6 %) jih je pravilno izbrala ples predgrajski most. Dobra desetina (11,0 %) je izbrala 

ples žakle šivat, 2,8 % je izbralo ples Abrahama gredo, po trije pa seljačico in grabčov ples. Tri 

desetine (30,5 %) učiteljev je odgovorilo, da odgovora ne vedo. 

 

 

Slika 32: Ples, ki je v preteklosti z gibom rok posnemal delo 

 

Anketirani učitelji so izmed petih navedenih plesov izbirali tistega, pri katerem so plesalci in 

plesalke v preteklosti z gibi rok posnemali delo. Pravilni odgovor je šuštarpolka, ki jo je tudi 

navedlo 35,0 % učiteljev. Precej učiteljev je zavedlo ime plesa, saj jih je 14,2 % menilo, da gre 

za ples kovtre šivat, 5,3 % za ples vrečo šivat in 2,4 % za štrene vit. Dva učitelja sta izbrala ples 

kowo vrtet, medtem ko jih je 13,4 % odgovorilo, da ne vedo, za kateri ples gre. 

 

 

Slika 33: Namen inštrumentalne glasbe v ljudskem izročilu na Slovenskem 
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Na vprašanje, čemu je bila namenjena inštrumentalna glasba na Slovenskem, je dobra polovica 

učiteljev (52,8 %) pravilno navedla, da je namenjena plesu. Navajali so še dva odgovora: 

spremljanju petja (5,3 %) in izvajanju obredov (4,1 %). Slaba desetina učiteljev (9,3 %) 

odgovora ni vedela. 

 

 

Slika 34: Petje ob inštrumentalni glasbi kot domnevna značilnost slovenskega glasbenega izročila 

 

Na vprašanj, ali je petje ob inštrumentalni glasbi značilno za slovensko glasbeno izročilo, je štiri 

desetine (40,7 %) anketiranih učiteljev pravilno odgovorilo, da ni značilno. Petina (19,5 %) jih 

meni, da petje je značilno, 1,6 % da je, vendar ob pogoju, da so bili dobri godci. Slaba desetina 

(8,1 %) je navedla, da odgovora ne ve. 

 

 

Slika 35: Plesna igra, med katero se ena skupina sodelujočih veča, druga pa manjša 
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Anketirane učitelje sem prosila, naj med naštetimi otroškimi plesnimi igrami označijo tisto, pri 

kateri se med potekom ena skupina sodelujočih veča, druga pa manjša. Gre za igro Potujemo 

v Rakitnico, ki jo je pravilno navedla polovica učiteljev (50,4 %). Malo učiteljev je navedlo druge 

igre: Bela, bela lilija (5,4 %), Marička sedi na kamenu (2,0 %) in Dreto šivat (0,4 %), preostali 

pa so bodisi navedli, da odgovora ne vedo (13,8 %), ali pa sploh niso odgovorili (29,3 %). 

 

 

Slika 36: Ples, izvirajoč iz izročila, ki je najprimernejši za otroke 

 

Učitelje sem prosila, naj izmed navedenih plesov izberejo tistega, ki je najprimernejši za 

otroke. Gre za ples gredo Abrahama, ki ga je navedlo 60,2 % učiteljev. Le en učitelj je navedel, 

da je to ples Prvi rej, en pa, da je štajeriš z robcem. Slaba desetina učiteljev (9,3 %) je navedla, 

da odgovora ne pozna. 

 

 

Slika 37: Ples, izvirajoč iz izročila, ki se pleše v 𝟑 𝟒⁄  taktu 
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Anketirani učitelji so izbrali med petimi navedenimi plesi tistega, ki se po njihovem mnenju 

pleše v tričetrtinskem taktu. Dobra petina (21,5 %) je pravilno izbrala ples mrzulin, več kot 

tretjina (34,6 %) pa je navedla, da odgovora ne pozna. Ostale navedbe plesov so še brcpolka, 

ki ga je navedlo 3,7 % učiteljev, potovčena (2,8 %), šuštarska (2,4 %) in nojkatoliš (2,0 %). 

 

Na koncu tega razdelka predstavljamo še skupen rezultat znanja učiteljev o plesih, izvirajočih 

iz izročila, ki je seštevek pravilnih odgovorov na dvanajst vprašanj. 

 

Število pravilnih odgovorov Število  Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

0 4 1,6 2,2 

1 4 1,6 2,2 

2 15 6,1 8,3 

3 12 4,9 6,7 

4 13 5,3 7,2 

5 16 6,5 8,9 

6 24 9,8 13,3 

7 20 8,1 11,1 

8 21 8,5 11,7 

9 17 6,9 9,4 

10 21 8,5 11,7 

11 11 4,5 6,1 

12 2 0,8 1,1 

Brez odgovora 66 26,8   

Skupaj 246 100   

Tabela 8: Število pravilnih odgovorov 

 

Izmed 246 anketiranih učiteljev jih 66 ni odgovorilo na niti eno vprašanje, s katerim sem merila 

njihovo znanje o slovenski ljudski plesni dediščini. Med tistimi 180 učitelji, ki so na vprašanja 

odgovarjali, sta le dva učitelja pravilno odgovorila na vseh dvanajst vprašanj oziroma jih je 18,9 

% pravilno odgovorilo na deset ali več vprašanj, kar sem ovrednotila kot dobro poznavanje 

slovenske ljudske plesne dediščine. Do pet pravilnih odgovorov sem označila kot slabo 

poznavanje slovenske ljudske plesne dediščine in 35,6 % učiteljev, ki so na vprašanja 

odgovarjali, je doseglo takšen rezultat. 
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Poznavanje slovenskega plesnega izročila 

Skupaj slabo 

poznavanje 

srednje 

poznavanje 

dobro 

poznavanje 

Manj kot 40 let 
Število 22 23 7 52 

Odstotek 42,3 44,2 13,5 100 

40 do 49 let 
Število 27 37 16 80 

Odstotek 33,8 46,3 20,0 100 

50 let in več 
Število 15 22 11 48 

Odstotek 31,3 45,8 22,9 100 

Skupaj 
Število 64 82 34 180 

Odstotek 35,6 45,6 18,9 100 

Hi kvadrat 2,29 (p = 0,682) 

V mestnem 

okolju 

Število 22 27 13 62 

Odstotek 35,5 43,5 21,0 100,0 

V primestnem 

okolju 

Število 16 14 7 37 

Odstotek 43,2 37,8 18,9 100,0 

V podeželskem 

okolju 

Število 26 41 14 81 

Odstotek 32,1 50,6 17,3 100,0 

Skupaj 
Število 64 82 34 180 

Odstotek 35,6 45,6 18,9 100,0 

Hi kvadrat 2,13 (p = 0,711) 

Tabela 9: Poznavanje slovenskega plesnega izročila glede na starost in tip okolja 

 

Preverila sem še, ali se poznavanje plesov, izvirajočih iz izročila, razlikuje glede na starost in tip 

okolja, v katerem učitelj poučuje. Med učitelji v starostni kategoriji 50 let in več jih 22,9 % 

dobro pozna ljudske plese, nekoliko manj (20,0 %) v starostni kategoriji od 40 do 49 let, 

najmanj pa v starostni kategoriji manj kot 40 let (13,5 %). Razlike v deležih so premajhne, da 

bi jih lahko statistično potrdili (hi-kvadrat: 2,29; p = 0,682). Poznavanje plesov, izvirajočih iz 

izročila, se tudi bistveno ne razlikuje glede na tip okolja, kjer učitelj poučuje. V mestnem okolju 

je dobra petina (21,0 %) učiteljev z dobrim poznavanjem slovenske ljudske plesne dediščine, v 

primestnem in podeželskem pa nekaj manj kot petina. Razlike niso statistično značilne (hi-

kvadrat: 2,13; p = 0,711). 
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3.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.4.1 RV1: Kakšno je teoretično znanje učiteljev o slovenski ljudski plesni 

dediščini? 

Da bi dobila čim celovitejši vpogled, koliko teoretičnega znanja imajo učitelji o slovenski ljudski 

plesni dediščini, sem to ugotavljala na več načinov, in sicer z analizo obsega učnih ur s tovrstno 

tematiko, z mnenji, ki jih imajo učitelji o vključevanju slovenske ljudske plesne dediščine v 

pouk, in z nekaj vprašanji o njihovem splošnem poznavanju slovenskega plesnega izročila. 

 

Več kot štiri petine učiteljev meni, da so si v okviru rednega izobraževanja pridobili zelo malo 

ali sploh nič tovrstnega znanja, vendar pa sta si skoraj dve tretjini učiteljev v zadnjih desetih 

letih pridobili znanje s področja slovenskega plesnega izročila v okviru neformalnega 

izobraževanja. Polovica med njimi je imela nad 50 % vsebin na temo praktičnega spoznavanja 

slovenskega plesnega izročila, precej manj so se srečevali s teoretičnimi vsebinami s tega 

področja. Kar zadeva mnenje o vključevanju slovenske ljudske plesne dediščine v pouk, se 

učitelji pretežno ne strinjajo, da plesov, ki izvirajo iz izročila, v šoli ne smejo spreminjati. 

Menijo, da jih je treba prilagajati otrokom, da morajo biti otroci ob učenju plesov ustvarjalni, 

da je druge dele plesov treba poenostaviti in da je pri praktičnem učenju treba prilagajati 

plesno držo.  

 

Kinetogram, s katerim je mogoče zapisati plese, izvirajoče iz izročila, sta prepoznala le 2 % 

anketiranih učiteljev. Mirka Ramovša kot najpomembnejšega raziskovalca slovenskega 

plesnega izročila je prepoznalo skoraj šest desetin učiteljev. Da je čindara ples, ki ne sodi med 

parne plese, ve slabe štiri desetine učiteljev. Polovica učiteljev ve, da je igraj kolo ples, pri 

katerem je pesem nepogrešljiv sestavni del. Četrtina učiteljev ve, da se pregrajski most pleše 

v dveh nasprotnih vrstah. Da je šuštarpolka ples, pri katerem plesalci z gibi rok posnemajo 

delo, ve dobra tretjina učiteljev, ples štrene vit pozna le 2,4 % učiteljev. Več kot polovica 

učiteljev ve, da je inštrumentalna glasba na Slovenskem v prvi vrsti namenjena plesu, štiri 

desetine pa jih ve, da petje ob inštrumentalni glasbi ni značilno za slovensko glasbeno izročilo. 

Polovica učiteljev ve, da se plesna igra, med katero se ena skupina sodelujočih veča, druga pa 

manjša, imenuje Potujemo v Rakitnico. Šest desetin učiteljev ve, da je za otroke zelo primeren 

ples gredo Abrahama. Na vprašanje, kateri je ples, pri katerem je bistvena sestavina potrk z 

nogo, je petina učiteljev pravilno odgovorila, da je to krajcpolka. Podoben je delež učiteljev, ki 

so pravilno navedli, da je izmed ponujenih plesov mrzulin tisti, ki se pleše v tričetrtinskem 

taktu. 

 

Povzamem lahko, da ima le slaba petina učiteljev dobro teoretično znanje o slovenskem 

plesnem izročilu, dobra tretjina pa jih ima zelo slabo znanje. Učitelji so si morali večino svojega 

znanja o slovenskem plesnem izročilu pridobiti izven rednega izobraževanja, kjer pa je bil večji 

poudarek na praktičnih kot na teoretičnih vsebinah. 
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3.4.2 RV2: Kakšno je didaktično znanje učiteljev o slovenski ljudski plesni 

dediščini? 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja sem obravnavala odgovore na vprašanja, ki zadevajo 

didaktične načine prenašanja slovenske ljudske plesne dediščine na otroke. Kot sem že pri 

prvem raziskovalnem vprašanju navedla, sta si slabi dve tretjini učiteljev v okviru 

neformalnega izobraževanja v zadnjih desetih letih pridobili znanje s področja slovenskega 

plesnega izročila. Tovrstna izobraževanja so se nanašala predvsem na učenje konkretnih 

plesov, manj pa na samo didaktično poučevanje. Večina učiteljev se običajno nauči plesov, ki 

izvirajo iz izročila, preko videoposnetka, na izobraževanju ali si prebere besedni opis v knjigi. 

 

Zanimalo me je tudi, kakšne so izkušnje učiteljev pri poučevanju plesov. Učitelji v splošnem 

menijo, da so plesi, ki izvirajo iz izročila, primerni za učenje osnovnošolcev in da jih ni treba 

prilagajati njihovi starosti oziroma jih kakor koli spreminjati. Ne zdi se jim nujno, da lahko ples 

naučijo šele, ko zna večina učencev teči v pravilnem ritmu ob glasbeni spremljavi. Opažajo 

tudi, da plesi s potrkom učencem ne delajo težav. Skeptični so glede spreminjanja posameznih 

elementov plesa. Ne strinjajo se, da je trokoračno polko otrokom mogoče prilagoditi v hojo ali 

tek in da je parno vrtenico mogoče nadomestiti s solo vrtenico. Najtežji elementi plesov, ki 

izvirajo iz izročila, so po njihovem mnenju hoja s skleci, polkin korak, hopsanje in tleskanje, 

izmed plesov pa se jim zdi najtežji ples z vrtenjem v valčkovi drži. Večinoma so neopredeljeni 

glede tega, ali so plesi v dvočetrtinskem taktu praviloma težji kot plesi v tričetrtinskem taktu. 

Učitelji se v glavnem opirajo na dve merili, po katerih določijo, kdaj učenec obvlada ples. Prvo 

je, ko učenec zapleše ples po korakih tako, kot pokaže učiteljica, in pri tem uživa, drugo pa, ko 

se zna ob plesni glasbi ritmično pravilno gibati. 

3.4.3 RV3: Kako učitelji vključujejo slovensko ljudsko plesno dediščino v 

vzgojno-izobraževalni proces? 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da učitelji učijo zelo različno število plesov, ki 

izvirajo iz izročila, največkrat pa štiri do šest. Sam način priprave na poučevanje vključuje več 

elementov, najpogostejša sta razčlenitev in priprava načrta učenja posameznih delov plesa. 

Več kot polovica učiteljev si pred učenjem zavrti glasbo ali pa si zapoje melodijo in zraven 

zapleše. Okoli štirim desetinam učiteljev je dovolj, da si ples v glavi zamislijo. Manj običajno je, 

da ples učijo po občutku in ga prilagajajo razredu. Učitelji običajno porabijo za pripravo ene 

šolske ure poučevanja plesa do 30 minut, ples pa razčlenijo na več delov. 
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3.4.4 RV4: Kakšen pomen dajejo učitelji slovenski ljudski plesni dediščini kot 

sooblikovalcu identitete? 

Večina učiteljev, ko poučujejo plese, pesmi ali igre, izvirajoče iz izročila, učencem razloži, od 

kod izročilo izhaja in ob kakšnih priložnostih je živelo. Učitelji na splošno, ko učence naučijo 

plesov, občutijo osebno zadovoljstvo oziroma čutijo, da razvijajo pozitiven odnos do lokalne 

dediščine. Velika večina se jih strinja, da se tako razvija etnična oziroma nacionalna identiteta. 

Učitelji tudi v drugih vidikih vidijo pozitivno vlogo spoznavanja slovenskega plesnega izročila. 

Še posebej se strinjajo, da z učenjem plesov spodbujajo pozitiven odnos do slovenske kulture 

in tradicije. Menijo, da praktično spoznavanje slovenske ljudske plesne dediščine spodbuja 

socializacijo in vpliva na ljudi, da sproščeno in medsebojno sodelujejo, se razbremenijo in 

sprostijo in krepijo občutek samozavesti in zaupanja vase. Učitelji vidijo pozitivno vlogo 

praktičnega spoznavanja plesov pri razvijanju ustvarjalnosti in izražanja čustev in ne nazadnje 

lahko tovrstni plesi delujejo tudi terapevtsko.  

3.4.5 RV5: Kako učitelji uporabljajo zapise o slovenski ljudski plesni dediščini? 

Večina učiteljev ne pozna in ne uporablja kinetografije, se pa poslužuje besednih opisov plesa. 
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4 MODEL PLESNEGA OPISMENJEVANJA 

4.1 IZHODIŠČA  

Na podlagi rezultatov, dobljenih s kvantitativno raziskavo, sem izdelala model poučevanja 

slovenske ljudske plesne dediščine, saj je potrebno, da se teoretska in empirična raziskovalna 

spoznanja prenesejo v aplikativno dejavnost ter s tem nadgrajujejo znanstvenoraziskovalno 

komponento. Učitelji se stalno srečujejo z vprašanjem, kako plese odraslih ustrezno prilagoditi 

različnim starostim otrok, njihovemu psihofizičnemu razvoju in plesnim zmožnostim. Pri 

oblikovanju modela plesnega opismenjevanja sem zato upoštevala izsledke kvantitativne 

raziskave, ki kažejo, da se učitelji strinjajo, da je treba slovensko ljudsko plesno dediščino začeti 

učiti šele, ko večina učencev zna teči skladno z glasbeno spremljavo, in da morajo biti učenci 

ob učenju plesnega izročila ustvarjalni. Upoštevala sem mnenje učiteljev, ki so se večinoma 

strinjali, da se pri učenju prvin plesnega izročila prilagaja plesna drža in da je trokoračno polko 

otrokom mogoče prilagoditi v hojo ali tek. Hkrati sem pri oblikovanju modela plesnega 

opismenjevanja, grajenega na podlagi spoznavanja prvin slovenske ljudske plesne dediščine, 

poskušala upoštevati stališče anketiranih učiteljev, da je otrokom hopsanje težko izvedljivo, 

precej lažja sta jim ploskanje in hoja.  

 

Ker so otroci velikokrat na skrivaj opazovali odrasle ob raznih plesnih priložnostih, ki se jih sami 

sicer niso smeli udeležiti, so nastajali novi plesi, ki so bili pravzaprav nekakšen sposobnosti 

otrok prilagojen posnetek odraslih plesov. To pomeni, da so v preteklosti otroci že sami 

prilagajali plese svojim plesnim sposobnostim. Izkušnje iz prakse so pokazale, da je 

povezovanje starega znanja z novim izredno pomembno, ker se tako ustvarjajo različice in se 

širi znanje. »To pomeni, da se zaradi širjenja znanja izpopolnjuje tudi kvaliteta prejšnjih 

pojmov, ki se tako približujejo znanstvenim pojmom« (Andoljšek, 1973, str. 27). 

 

Kondicijska priprava, ki je hkrati učenje osnov slovenskega ljudskega plesa, omogoča razvoj 

kakovostne podlage, ki je potrebna za izboljšanje gibalnih sposobnosti. Osnovna telesna 

priprava je proces harmoničnega in vsestranskega vpliva na bazične in funkcionalne lastnosti 

plesalca. Usmerjena je na izboljšanje delovanja vseh topološko opredeljenih delov telesa, 

sposobnosti različnih organskih sistemov, povečanje koordinacijskih sposobnosti in tudi na 

povečanje gibljivosti in ravnotežja (Zagorc in sod., 1999). V model so vključene vaje, ki 

zagotavljajo razvoj različnih sposobnosti, ki jih potrebuje otrok za spoznavanje in 

poustvarjanje slovenskega plesnega izročila. Poleg usvojenega znanja se celostno razvija 

organizem, krepi telo, izboljšuje gibalno koordinacijo in povečuje raven psihofizičnih 

sposobnosti. S širokim naborom dejavnosti/vaj poskušam ustvariti široko bazo za ustrezne 

sposobnosti, ki jih mora učitelj s specialno pripravo za posamezno uro prirediti in urediti v 

smiselno celoto. Preden začnemo plesati, je treba dobro ogreti celotno telo, da pozneje ne 

pride do raznih poškodb, pri modelu pa ogrevanje ni potrebno, saj z vajami za ritmični in 
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melodični posluh telo ogrejemo. Ogrevanje je tako tudi zabavno (saj so ponujene vaje kot 

nekakšne igre), hkrati pa gre za učenje novih plesnih prvin, ki bodo kasneje vključene v 

slovensko ljudsko plesno dediščino.  

 

Namenoma ne vključujem v model plesno-rajalnih iger, saj so te precej dostopne in primerno 

predstavljene v različnih publikacijah. Vključujem parne plese (s katerimi dosegamo tudi 

socializacijo), saj se parni plesi pri razčlenitvi plešejo lahko tudi samostojno, v skupini ipd. Poleg 

tega lahko učitelj pare ves čas menja, tako da se otroci ne navadijo na stalnega soplesalca, 

vendar morajo prilagoditi svoje sposobnosti različnim soplesalcem, s čimer se doseže tudi 

usklajena izvedba posameznih gibov v skupini. Učencev ne silimo v spolno mešane pare, dokler 

razvojno tega niso sposobni. Medsebojno sproščeno sodelovanje lahko tako dosežemo z 

raznimi skupinskimi vajami, igrami in seveda tudi s parnim plesom. Slovenska ljudska plesna 

dediščina mora v učencih zoreti in učitelj naj po korakih (stopinjah) iz ure v uro vlaga v delo 

nove ideje in jih nadgrajuje (z dobro pripravljenimi in izpeljanimi vajami).  

 

Z vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno delo razvijamo odnos do 

dediščine in identitete. Učenci morajo ob vajah, kasneje pa še bolj pri plesih začutiti preteklost 

ob razmišljanju, opazovanju, predvsem pa ob lastni dejavnosti. Ni pomembno, kateri ples iz 

slovenske plesne dediščine bomo učili, pomembno je, kako ga bomo prilagodili starostni 

stopnji. Treba je upoštevati starost učencev in njihove gibalne sposobnosti. Učenci iste starosti 

imajo lahko tudi različne sposobnosti plesnega izražanja, zato je treba začeti osnovno vajo, ko 

jo še vsi učenci zmorejo. Nato v sklopu vaj nadaljujemo težavnost oziroma vajo (v različicah) 

ponavljamo, da dosežemo želeni cilj v razredu.  

 

Plesi so pogosto dvodelni. V drugem delu najpogosteje ples poenostavimo tako, da namesto 

polke, valčka ali vrtenice tečemo skladno z ritmom po krogu ali se vrtimo v paru, ki ima v 

komolčnem pregibu sklenjeno roko. 

 

Začetni položaj plesalcev v paru je tisti položaj med sodelujočima, ki je osnovno izhodišče za 

izvajanje: učenec in učenka7 sta obrnjena z obrazom drug proti drugemu; položaj drug za 

drugim, tako da gledata oba v isto smer; položaj drug za drugim, pri tem sta lahko nekoliko 

diagonalno zamaknjena; učenec in učenka stojita z bokom drug ob drugem, pri tem sta oba v 

isto smer; učenec in učenka stojita z bokom drug ob drugem in sta obrnjena v nasprotni smeri; 

učenec in učenka stojita z bokom drug ob drugem in pri tem celo nekoliko diagonalno 

zamaknjena. 

 

Poimenovanja plesnih drž v slovenski etnokoreologiji niso ustaljena. Izrazi so sicer 

priložnostno uporabljeni in njihovo opredelitev lahko razberemo iz konteksta (Kunej, 2009). 

                                                      
7 Zaradi lažjega razumevanja v nadaljevanju uporabljam izraz učenec in učenka, čeprav lahko plešeta skupaj tudi 

dva učenca ali dve učenki. 
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Najpogosteje je potrebna poenostavitev plesne drže. Tako namesto najpogostejše valčkove 

ali polkine drže raje uporabljamo: držo vštric, kjer učenec s svojo desno roko drži njeno levo 

roko, drugi dve roki sta spuščeni ob telesu; držo, ko učenec in učenka stojita vštric, le da je on 

obrnjen v nasprotno smer; držo, kjer učenca stojita nasproti in se držita za obe spuščeni roki; 

držo, ko učenec in učenka stojita drug nasproti drugega in se primeta v pregibu komolca 

(njegov levi komolec in njen desni); držo, kjer oba učenca stojita vštric in se držita za križem 

spuščeni roki, tako da učenec prime z iztegnjeno desno roko učenkino skrčeno desno, z levo 

skrčeno roko pa njeno bočno iztegnjeno levo. Njena leva roka je pod njegovo desno roko. (Vaja 

za zadnjo opisano držo »Dober dan!« je vidna na Sliki 38.) 

 

 

Slika 38: Plesna drža 

 

Ne pozabimo se posvetiti plesnim improvizacijam pri posameznem plesu – tu se izražata 

lastna ustvarjalnost učencev in njihova domišljija pri individualnem ustvarjanju ali v skupini. 

Lahko je slovenska plesna dediščina motiv in podlaga za plesno improvizacijo. Pri tem naj se 

učitelj tega zaveda in naj pri predstavitvah pazi, kaj bodo učenci prikazali – ali otrokom 

prilagojen ljudski ples ali pa morebiti že sodobni ples, ki s(m)o si ga izmislili in ga oblikovali na 

podlagi prvin slovenske ljudske plesne dediščine.  

 

Da se učimo skozi igro, je najboljša rešitev in tudi zelo pravilna. A ni se problem igrati z 

učencem, problem se je igrati tako, da bo učenec imel od tega korist, da se bo česa naučil v 

okviru plesne vzgoje, da se bo z igro plesno opismenil. Ne smemo takoj graditi strehe, ampak 

moramo najprej poskrbeti za temelje. Učencu moramo dati opeke, da bo iz njih pozneje gradil 

večje stavbe – dati mu moramo temeljna znanja in veščine, da jih bo pozneje lahko uporabljal 

pri kateri koli gibalni dejavnosti. 

 

V nadaljevanju niso ponujeni recepti, ampak niz vaj z določenim ciljem, ki so lahko prepletene 

tako, da je vsaka ura zanimiva in drugačna. Ustvarjalnost učitelja je v današnjem poučevanju 

nujna, saj se s tem povečajo njegova odgovornost, avtonomnost in kompetentnost. Didaktika 

je namreč uporabna znanost, saj odkriva nove pojave, jih razčlenjuje, ugotavlja vzroke in 

posledice ter ugotavlja zakonitosti. Iz zakonitosti izvaja norme, ki bi zagotovile učinkovit pouk. 

Norme izvajajo iz že znanih zakonitosti ali pa iz dolgotrajnejših delovnih izkušenj na določenem 

področju. S tem nastajajo nove norme kot odsev izkušenjske prakse, ki po temeljitejšem 

raziskovanju in ugotovitvi zakonitosti postanejo znanost.  
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V učenje plesa je vpete precej nebesedne komunikacije, saj je pri spoznavanju plesnih prvin 

bistveno kakovostno spremljanje, posnemanje in lastno interpretiranje gibanja. Zelo 

pomembno je, kako se učenec uči ljudskih plesov. Preden se učenec nauči pisati, mora od 

grobih motoričnih gibov preiti k natančnim, od večjih k manjšim ipd. Tudi pri uvajanju učenca 

v plesno dejavnost ga moramo plesno opismenjevati, saj je telo naš inštrument, s pomočjo 

katerega plešemo, se z njim pravzaprav plesno izražamo. Tako kot glasbeniki vadijo na svoje 

glasbilo, tako bi tudi učenci morali vaditi svoje telo, da bi ga obvladali. Kakovost giba, 

koordinacija gibanja in notranje podoživljanje, ki je rezultat didaktičnega učenja plesa, pa so 

ključni pri izvedbi plesnih obrazcev, ki izhajajo iz izročila. Eden izmed ciljev je tudi spodbujanje 

plesno-gibalnega razvoja ob glasbeni podlagi. Ljudski ples je lahko spretnost, vsaka spretnost 

se mora začeti razvijati s poznavanjem cilja in razumevanjem ter zavestno dejavnostjo, 

motiviranostjo in čustveno angažiranostjo. Ljudski ples se lahko pleše na celih stopalih in 

mirno, na prednjem delu stopala in poskočno, lahko z zibanjem v bokih, s poudarjenimi koraki, 

z nagibanjem telesa, z zibajočimi koraki, s komaj zaznavnim potresavanjem telesa, s 

sunkovitim vertikalnim odrivom ipd., odvisno, za kateri ples gre in kako je bil le-ta zapisan.  

 

Eno od pomembnih izhodišč, ki ga mora učitelj pri izbiri plesov za učence upoštevati, je 

zahtevnost posameznih korakov, plesnih obrazcev, ritmov, drž ipd. Če učitelj ne ve, kaj je 

učencem težko in kaj jim je glede plesnih sposobnosti novo, potem težko izbira primerne vaje 

in plese, s katerimi bi njihove plesne sposobnosti ustrezno razvijal. Velikokrat sem videla, kako 

so učiteljice z majhnimi učenci plesale preprosto različico plesa Ob bistrem potočku je mlin, 

pri katerem učenci v drugem delu tečejo v parih, pri čemer imata učenca roki sklenjeni v 

komolčnem pregibu. Jasno je, da je pri tem plesu tek na osminke ključen element, ki se ga je 

treba naučiti. Če ga učenci ne obvladajo, ples ni kakovostno zaplesan, pravzaprav gre le za 

reprodukcijo plesa, za katerega komaj lahko rečemo, da je ples – gre za nekakšno telovadbo, 

kjer sicer zaradi melodije prepoznamo vrsto plesa in pesmi, ki se ob tem poje. Lahko je tudi 

drugače, a o tem več na drugem mestu. 

 

Obstajata dve bistveni načeli učenja plesa, in sicer da vedno učimo od preprostega k 

zahtevnejšemu in da prehajamo od gibanja brez prenosov teže telesa (npr. gibanja rok) h 

gibom s prenašanjem teže telesa (gibom nog).  

 

Kako naj učitelj uči ples? 

− Najprej se sam dobro (in do potankosti) nauči ples, ki ga bo učil. 

− Ples analizira (razčleni) in ugotovi, iz kakšnih gibov, korakov … je sestavljen; ugotovi 

ritmično strukturo plesa in ponavljajoče se plesne korake. 

− Pri parnih plesih najprej nauči korake, šele ko te učenci obvladajo, jih postavi v pare. 

− Učitelj naj uči posamezne plesne prvine, ki jih učenci še ne poznajo oz. jih ne obvladajo. 

− Učitelj uči posamezne dele plesnega obrazca (če je ples dvodelen, nauči posebej prvi 

in posebej drugi del plesa; če ga sestavlja več zaključenih enot, nauči najprej vsako 

posebej). 
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− Ritmično strukturo plesa pokaže in uči najprej s ploskanjem ali drugimi gibi, šele 

pozneje z gibi nog. 

− Posamezne dele, ki jih je učitelj učil, sestavi v celoto. 

− Na koncu popravlja učitelj napake celotnega razreda, posameznega para in nato šele 

posameznega učenca. 

 

S primerno didaktično shemo bomo namreč prenašali vsebine slovenske ljudske plesne 

dediščine na dojemljivo raven učenja, učence spodbujali in jih smiselno vodili v njihovem 

učenju in celostnem plesnem razvoju. Didaktiko plesnega izročila razvijam kot osnovo 

plesnega opismenjevanja, načina poučevanja posameznih plesnih obrazcev ter s tem 

vpeljujem metodični postopek učenja ljudskih plesov. Model ne zavira učiteljeve 

ustvarjalnosti, pač pa s podanimi primeri ponuja nove oblike in nove didaktične rešitve.  

 

Šele ko bo učenec obvladal osnovna gibanja, ritem in prostor, se bo lahko posvečal kakovosti 

giba.  

 

Model razvijanja plesnosti je razdeljen v dva dela. V prvem delu se naslanja na izkušnje 

plesnega pedagoga Otrina (1985, 2000), vendar je nadgrajen in obogaten z novimi vajami. 

Drugi del, ki je prav tako kot prvi v predstavljeni obliki nastal na podlagi rezultatov 

kvantitativne raziskave, je rezultat izkušenj praktičnega poučevanja ljudskega plesa. 

Opremljen je s figurami, ki so računalniško ustvarjene in izdelane v programu za 3D-

oblikovanje. Figure omogočajo poljubno postavitev položajev v pregibu posameznih sklepov. 

4.2 RAZVIJANJE PLESNOSTI – METODA AKTIVNEGA UČENJA 

4.2.1 Ritmični posluh in glasbeni spomin 

Razvoj ritmičnega posluha poteka preko različnih ritmičnih vaj, s katerimi želimo doseči, da 

učenec ploska skladno z glasbeno spremljavo. Ploskanje v različnih vajah lahko nadomestimo 

z udarjanjem ene ali obeh nog ob tla, tleskanjem s prsti, udarjanjem z dlanmi po stegnih ali 

izvajamo te vaje tudi drugače.  

 

Otrok je ritmično zanesljiv, ko enakomerno in skladno z glasbeno spremljavo ploska, hodi ali 

izvaja druge gibe; ko se po premoru pravilno vključi v enakomerno izvajanje gibov; ko zazna 

spremembo tempa in skladno z njim izvaja gibe. 

 

Razvoj ritmičnih sposobnosti je povezan z razvojem motoričnih funkcij (Tsopani in sod., 2012; 

Breznik, 2006; Rotovnik, 2007). Ritmični posluh se najbolje razvija z motoričnim izvajanjem, in 

sicer najprej preko govora, ki je že izurjen, nato z gibanjem rok (npr. ploskanjem) in nazadnje 

s hojo, tekom ... 

 



 

125 

Vaje: 

 

Slika 39: Ritmični posluh in glasbeni spomin 1 

 

− Učitelj zaploska poljuben ritmični obrazec, učenci ga ponovijo (kot ritmični odmev). 

 

 

Slika 40: Ritmični posluh in glasbeni spomin 2 

 

− Učenci stojijo v krogu. Eden od njih enkrat ploskne, za njim ploskne njegov desni 

sosed in tako naprej. Pazimo na ritmično enakomernost. 

 

 

Slika 41: Ritmični posluh in glasbeni spomin 3 
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− Vsi učenci stojijo v krogu in ploskajo enakomerno ob glasbeni spremljavi. Najprej v 
2

4⁄  in potem v 3 4⁄  taktu (na prvo dobo v 2 4⁄  taktu ali na prvo dobo v 3 4⁄  taktu).  

 

 

Slika 42: Ritmični posluh in glasbeni spomin 4 

 

− Učenci stojijo v krogu. Eden od njih ploskne sam in za njim ploskne njegov desni 

sosed skladno z ritmičnim obrazcem (na prvo dobo v 2 4⁄  taktu ali na prvo dobo v 
3

4⁄  taktu).  

 

 

Slika 43: Ritmični posluh in glasbeni spomin 5 

 

− Učenci stojijo v krogu. Eden od njih skoči in za njim skoči njegov desni sosed. Tako 

se skoki skladno z ritmičnim obrazcem nadaljujejo (na prvo dobo v 2 4⁄  taktu ali na 

prvo dobo v 3 4⁄  taktu). 
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Slika 44: Ritmični posluh in glasbeni spomin 6 

 

Učenci stojijo v krogu. Eden od njih naredi en gib in za njim si gib izmisli njegov desni sosed. 

Tako se gibi skladno z ritmičnim obrazcem nadaljujejo (na prvo dobo v 2
4⁄  taktu ali na prvo 

dobo v 3 4⁄  taktu). 

 

 

Slika 45: Ritmični posluh in glasbeni spomin 7 

 

− Učenci drug za drugim izvajajo po 4 ploske skupaj (4 takti) v desno ali levo po krogu 

(na prvo dobo v 2 4⁄  taktu ali na prvo dobo v 3 4⁄  taktu). 

 

 

Slika 46: Ritmični posluh in glasbeni spomin 8 
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− Učenci drug za drugim izvajajo 4 ploske in nato še 4 udarce na kolena (8 taktov). Ko 

eden konča, drugi na desni (ali levi) nadaljuje (na prvo dobo v 2 4⁄  taktu ali na prvo 

dobo v 3 4⁄  taktu). 

 

 

Slika 47: Ritmični posluh in glasbeni spomin 9 

 

− Učenci stojijo v krogu in nekdo začne ploskanje in hkrati hojo po notranjem krogu. 

V 8 taktih mora priti nazaj na svoj prostor. Ploska na vsako prvo težko dobo (v 2
4⁄  

ali 3 4⁄  taktu), koraka pa na vsako dobo. Na deveti takt začne naslednji učenec. In 

tako se vaja nadaljuje. 

 

 

Slika 48: Ritmični posluh in glasbeni spomin 10 

 

− Enako kot zgornja vaja, le da naslednji učenec začne svoje ploske že po 4 taktih, 

torej na 5. takt. Tretji učenec začne na 9. takt. Tako se razvija nekakšen kanon. 

 

 

Slika 49: Ritmični posluh in glasbeni spomin 11 
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− Učenci stojijo v krogu in vsak po vrsti po krogu izvaja po 4 ploske (ali tleske s prsti 

ali gibe) na mestu s tem, da naslednji začne že na dobo prejšnjega učenca. Vsak 

prevzame plosk od prejšnjega in ga preda naslednjemu učencu. 

 

 

Slika 50: Ritmični posluh in glasbeni spomin 12 

 

− Vsi enakomerno korakajo in hkrati ploskajo – najprej na mestu, pozneje v krogu. 

 
Glasbeni spremljavi lahko spreminjamo tudi tempo, ki ga morajo otroci čim prej zaznati in se 

po njem ravnati. 

4.2.2 Refleks 

Obvladanje refleksa je za učence izrednega pomena, kajti ples se praviloma izvaja skladno z 

glasbeno spremljavo, pri ljudskem plesu je skladnost glasbene strukture s plesno navadno zelo 

visoka. Učence je treba naučiti, da se na zvočni znak odzovejo točno v trenutku, ko ga zaslišijo. 

 

Vaje:  

 

Slika 51: Refleks 1 

 

− Učenci hodijo po prostoru. Učitelj ploskne in učenci se morajo v trenutku obrniti in 

hojo nadaljevati v drugi smeri.  

 



 

130 

 

Slika 52: Refleks 2 

 

− En učenec stoji sredi kroga in improvizira skoke – zelo različne po višini, velikosti, 

obliki in času. Lahko tudi obstane, naredi premor. Drugi plosknejo, ko prileti na tla.  

 

 

Slika 53: Refleks 3 

 

− Enako vajo ponovijo v parih. Eden od para improvizira skoke, drug ploska. Vlogo 

tudi zamenjata. 

 

 

Slika 54: Refleks 4 

 

− Učenec v središču kroga skoči. Ko prileti na tla, morajo vsi drugi odskočiti, kot bi jih 

dvignila druga stran gugalnice. 
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Slika 55: Refleks 5 

 

 

Slika 56: Refleks 6 

 

 

Slika 57: Refleks 7 

 

− Učenec, ki stoji sredi kroga, »strelja« z roko. Če ustreli navzdol, pod noge, mora 

»ustreljeni« učenec odskočiti v zrak. Če strelec strelja nad glavo, mora učenec 

počepniti – mora se pravočasno in hitro umakniti »izstrelku«. Če strelec strelja v 

trebuh, se mora učenec prijeti za trebuh in izdihniti. 
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Slika 58: Refleks 8 

 

− Prepad: učenci tečejo po diagonali, ko učitelj zakliče ali ploskne, se morajo v hipu 

ustaviti, da ne bi padli v prepad (učenci tečejo eden po eden). 

 

 

Slika 59: Refleks 9 

 

− Ukazi: Manjša skupinica ali posameznik teče po diagonali in učitelj ukazuje: desno, 

levo, naprej, nazaj, skok, na mestu, skok z obratom, počep … Na vsak ukaz se 

morajo učenci hitro odzvati. Dobro je, če učitelj vsak ukaz večkrat ponovi in ga 

nenadoma spremeni. Med ukazi ne sme biti presledkov, učitelj ves čas govori: 

naprej, naprej, naprej, nazaj … 

 

 

Slika 60: Refleks 10 
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Igra: 

− Si živ? Nekdo hodi po krogu in vsakega sprašuje: »Si živ?« Vsak učenec odgovori v 

vzklikom »čiv, čiv«, pri tem odskoči v zrak in zaplahuta z rokami kot s krili. Potem 

strelec nenadoma spremeni vprašanje: »Si mrtev?« Če ima nagovorjeni učenec res 

dober refleks, se bo »mrtev« zgrudil na tla, po navadi pa bo – po zakonu vztrajnosti 

– tudi odgovoril s skokom in »čiv, čivom«.  

4.2.3 Osnovni koraki 

4.2.3.1 Hoja 

Hoja je osnova vsakega nadaljnjega učenja plesa. Navadno hodimo zravnano in z rokami 

zamahujemo nasprotno, kot premikamo noge (če gre naprej desna noga, gre istočasno naprej 

leva roka). Hodimo lahko mehko, ostro, z visoko dvignjenimi koleni, nizko ipd. Hodimo lahko 

ritmično neenakomerno ali enakomerno. Če želimo razvijati plesnost, ki jo potrebujemo za 

izvedbo ljudskih plesov, učimo ritmično enakomerno, med učenci usklajeno enotno hojo – 

lahko v povezavi z rekviziti, glasbo, igro. Na vajah popestrimo učenje in ponavljanje hoje ter 

plesnih korakov z raznimi igrami. 

 

Vaje: 

 

Slika 61: Hoja 1 

 

− Učenci sproščeno hodijo po prostoru sem in tja ter se srečujejo. 

 

 

Slika 62: Hoja 2 
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− Ob hoji se učenci srečujejo, se pogledajo in pozdravijo. 

 

 

Slika 63: Hoja 3 

 

− Učenci se vrtijo na mestu, roke so proste. Učenci se z različno hitrostjo vrtijo v 

desno in v levo in ugotavljajo, koliko se roke ob različni intenzivnosti odročijo. 

Učenci hodijo pokončno, elegantno, mehko, napeto, strumno, po prstih, po petah, 

po zunanjem in notranjem robu stopala. 

 

 

Slika 64: Hoja 4 

 

− Učenci delajo dolge, kratke, visoke in nizke korake. 

 

 

Slika 65: Hoja 5 
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− Učenci hodijo z visoko dvignjenimi koleni. 

 

 

Slika 66: Hoja 6 

 

− Učenci hodijo v dvojicah z ramo ob rami. 

 

 

Slika 67: Hoja 7 

 

− Učenci se prosto sprehajajo po prostoru, učitelj ali godec pa uporabi različna 

glasbila: učenci poskušajo s hojo ter koraki prikazati zvok glasbila, gibanje živali … 

 

Zgoraj opisane vaje ponavljamo tudi ob glasbeni spremljavi. Učenci morajo korake izvajati v 

skladu z ritmom glasbene spremljave. 

 

Dodatne vaje za hojo v ritmu glasbene spremljave: 

 

 

Slika 68: Hoja 8 
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− Učence postavimo v tri koncentrične kroge. Notranji krog izvaja hojo na polovinke, 

srednji četrtinke, zunanji na osminke. Vsi trije krogi se gibljejo hkrati v isto ali 

nasprotno smer. Skupine lahko vstopajo postopoma (vedno vloge krogov tudi 

menjamo).  

 

 

Slika 69: Hoja 9 

 

− Učenci naredijo 8 korakov v levo po krogu, 8 v desno po krogu. Vsakokrat na 8. 

korak naredijo pol obrata. Vajo lahko učenci naredijo po enakem vzorcu s 4 koraki 

ali 2 korakoma.  

4.2.3.2 Tek 

Osnova za tek je korak. Razlika med hojo in tekom je v tem, da smo pri teku v določenem 

trenutku v zraku, pri hoji pa se ena noga vedno dotika tal. Pri teku v enakem tempu so navadno 

vsi koraki enako dolgi in visoki. Tek mora biti naraven, prožen, tekoč, enakomeren, lahkoten. 

Zahteva dobro obvladovanje ravnotežja, koordinacijo mišic ter usklajeno gibanje rok in nog. 

Tek vadimo ob glasbeni spremljavi. Učence navajamo na hiter tek, na tek naprej in nazaj ter 

tek v desno in levo po krogu.  

 

Vaje:  

 

Slika 70: Tek 1 
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− Učenci prosto tečejo po prostoru v ritmu glasbene spremljave. 

 

 

Slika 71: Tek 2 

 

− Učenci se primejo za roke in tečejo v kači (so drug za drugim in se držijo za spuščene 

roke).8 

 

 

Slika 72: Tek 3 

 

− Učenci se primejo za roke in tečejo v polžu (zavijajo in odvijajo spiralo).  

 

 

Slika 73: Tek 4 

 

                                                      
8 Da bi lažje usvojili in poenotili tek začenši z desno nogo, jo sezujemo. Desna noga »postane bosa« in učencem 

ni treba razmišljati o desni in/ali levi nogi. 
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− Učenci stojijo v krogu, držijo se za roke in tečejo v ritmu glasbene spremljave v 

desno in levo po krogu. 

 

 

Slika 74: Tek 5 

 

 

Slika 75: Tek 6 

 

− Godec/učitelj igra dva različna tona – nizkega in visokega ali melodijo v dveh 

različnih tonalitetah. Na nižji ton ali nižjo tonaliteto učenci tečejo v počepu, na višji 

ton ali višjo tonaliteto po prstih. Zvoke godec ali učitelj menjava nepričakovano, da 

se učenci navadijo poslušati, ujeti ritem in se hitro odzvati. 

4.2.3.3 Skoki in poskoki 

Za skoke in poskoke je značilno, da se v enem trenutku obe nogi odmakneta od tal. Vadba je 

lahko naporna, saj večji skoki močno obremenijo organizem. Z njimi razvijamo moč, prožnost 

mišic nog in sposobnost hitre menjave napetosti ter sprostitve mišic celega telesa. Vsak sam 

lahko ugotavlja, koliko moči in časa potrebuje za posamezen skok, zakaj potrebujemo enkrat 

več, drugič manj moči, kdaj smo lahki, kdaj težki. Da lahko povečamo skok, moramo velikokrat 

upočasniti tempo. V plesih, ki izhajajo iz izročila, obstajajo razni načini skakanja, poskakovanja, 

skoka iz ene noge na drugo, poskoka na eni sami nogi ipd. 
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Vaje:  

 

Slika 76: Skoki in poskoki 1 

 

− Z učenci skačemo z ene noge na drugo. Najprej z desne na levo in potem z leve na 

desno. 

 

 

Slika 77: Skoki in poskoki 2 

 

− Učenci skačejo z obeh nog na desno in z obeh nog na levo nogo. 

 

 

Slika 78: Skoki in poskoki 2 

 

− Učenci skočijo z leve noge na obe nogi in z desne noge na obe nogi. 
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Slika 79: Skoki in poskoki 4 

 

− Učenci poskakujejo na mestu (posebej na levi in potem na desni nogi). 

 

 

Slika 80: Skoki in poskoki 5 

 

− Učenci stojijo v krogu. En učenec odskoči, ko doskoči, odskoči njegov desni sosed. 

Ko ta pristane na tleh, odskoči naslednji po krogu in tako se nadaljuje. Skoki morajo 

biti enako visoki, ker so odgovor na prvi skok (vajo lahko delamo v desno ali levo 

po krogu. Če imamo veliko učencev in so pri tem že spretni, lahko vajo izvajajo v 

obe smeri hkrati.). 

 

 

Slika 81: Skoki in poskoki 6 
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− Učenci stojijo v krogu, in ko prvi odskoči, doskoči drugi na prostor, kjer stoji njegov 

sosed. Zato mora ta odskočiti, še preden prvi doskoči. Enako mora storiti tretji 

učenec, še preden doskoči drugi na njegovo mesto. In tako se nadaljuje.  

 

 

Slika 82: Skoki in poskoki 7 

 

− Učenci sonožno preskakujejo ovire (obroče, palice …). 

 

 

Slika 83: Skoki in poskoki 8 

 

− Učenci sonožno poskakujejo, in sicer se med poskokom obrnejo. 

 

Zgoraj opisane vaje ponavljamo ob glasbeni spremljavi. Učenci morajo skoke in poskoke 

(različne po višini, velikosti, obliki in času) izvajati skladno z ritmom glasbene spremljave.  

4.2.3.4 Bočni korak 

Bočni korak otrokom ni tako preprost, kot se sprva zdi. Srečamo ga pri različicah zibenšrita, 

šotiša … Otroke sprva učimo izvajati enakomerne bočne korake, pri čemer otroci gledajo v 

krog in se bočno pomikajo po krogu v eno in drugo stran. Pri učenju je treba doseči, da učenci 

nimajo stegnjenih kolen. 
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Vaje: 

 

Slika 84: Bočni korak 1 

 

− Učenci stojijo v krogu, se držijo za roke in stopajo vstran. En bočni korak v levo s 

prikorakom in en bočni korak v desno s prikorakom. 

 

 

Slika 85: Bočni korak 2 

 

− Zgornja vaja se ponavlja s tem, da učitelj dodaja korake vstran v levo in korake 

vstran v desno (najprej dva, nato štiri, osem).  

 

 

Slika 86: Bočni korak 3 
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− Učenci stojijo v koloni in se primejo za rame. Delajo dva koraka s prikorakoma v 

desno in dva koraka s prikorakoma vstran v levo. Dodati je mogoče tudi glasbeno 

spremljavo in učenci izvajajo korake skladno z ritmom glasbene spremljave. 

 

 

 

Slika 87: Bočni korak 4 

 

− Učenci stojijo v koloni, se primejo za rame in se spustijo v kolenih ter delajo korake 

izmenično v desno in levo (kolena so ves čas upognjena). 

 

 

 

Slika 88: Bočni korak 5 

 

− Učenci stojijo v krogu, se držijo za roke in izvajajo bočne korake v desno skladno z 

ritmom glasbene spremljave. Ko godec zamenja melodijo, morajo učenci obrniti 

smer in čim hitreje začeti izvajati korake – tokrat v levo po krogu. Tako se igra 

nadaljuje. 
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4.2.3.5 Trokorak  

Precej ljudskih plesov je dvodelnih in precej jih je v drugem delu zapisanih kot trokoračna 

polka,9 ki se izvaja v 2
4⁄  taktu (šotiš, špicpolka, krajcpolka …). Mlajšim otrokom trokorake 

prilagajamo v tek in jim hkrati razvijamo občutek za dvočetrtinski takt. Na Slovenskem so 

znane številne različice tokoračne polke, na primer trokoračna polka z odskokom, trokoračna 

polka vstran, trokoračna polka, ki se pleše po krogu, trokoračna polka na mestu, ceperle. Manj 

vešči plesalci so namesto trokoračne polke pogosto plesali cvajšrit. Poleg tega je trokorak tudi 

del drugih plesov. 

 

Trokoraka ne učimo, dokler učenci ne obvladajo teka, ki je skladen z ritmom glasbene 

spremljave. 

 

Vaje: 

 

Slika 89: Trokorak 1 

 

− Učenci stojijo v krogu, držijo se za roke. Skladno z glasbeno spremljavo na vsako 

prvo dobo takta klecajo na mestu. Težo imajo na obeh nogah. 

 

 

Slika 90: Trokorak 2 

 

                                                      
9 Pri trokoračni polki plesalci izvajajo v enem taktu tri korake izmenjaje levo in desno nogo, in sicer v prvi polovici 

takta naredijo dva koraka, v drugi polovici takta pa enega. 
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− Stojijo v razkoraku. Ob glasbi enakomerno na prvo dobo takta prenašajo težo z ene 

noge na drugo in se ob tem zibajo v desno in levo. Obe nogi sta na tleh. 

 

 

 

Slika 91: Trokorak 3 

 

− Izvajajo enako vajo, s tem da nogo, ki ne nosi teže telesa, na prvo dobo takta 

dvignejo od tal. 

 

 

Slika 92: Trokorak 4 

 

− Izvajajo enako vajo, s tem da nogo, ki ne nosi teže telesa, v drugi polovici takta 

priključijo drugi nogi. 

 

 

Slika 93: Trokorak 5 

 

− Počasi ob štetju 1, 2, 3 (osminka, osminka, četrtinka) delajo poudarjene korake na 

mestu. 
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Slika 94: Trokorak 6 

 

− Enako vajo izvajajo s poudarjenimi koraki, ki jih delajo prosto po prostoru. 

 

 

Slika 95: Trokorak 7 

 

− Enako vajo izvajajo s poudarjenimi koraki, ki jih izvajajo po krogu. 

 

 

Slika 96: Trokorak 8 

 

− Učenci stojijo v krogu, držijo se za roke, gledajo v krog. Trokorake izvajajo tako, da 

z desno nogo stopijo v krog, potem naredijo dva koraka na mestu; zatem z levo 

nogo stopijo ritensko in naredijo dva koraka na mestu. 
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Slika 97: Trokorak 9 

 

− V enakem položaju učenci izvajajo korake v desno in levo. Prvi korak v desno, 

potem dva na mestu, sledijo korak v levo in dva na mestu. 

4.2.4 Prostor 

4.2.4.1 Obvladovanje prostora 

Plesni prostor je za učence zelo pomemben. Morajo ga znati obvladati, ga začutiti in se v njem 

dobro počutiti. Učitelj naj učence spodbuja k čim večji uporabi prostora, k sproščenosti, 

obvladovanju prostora. Učenci se morajo znati orientirati, vedeti, kje je levo, kje desno, kaj 

zadaj, kaj spredaj, kakšne so diagonale, kako se premikati ipd. 

 

Nekatere spodnje vaje je mogoče izvajati z odprtimi očmi, druge tudi z zaprtimi očmi. 

 

Vaje: 

 

Slika 98: Obvladovanje prostora 1 

 

− Učenci tečejo prosto po prostoru in pazijo, da se ne zaletijo. 
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Slika 99: Obvladovanje prostora 2 

 

− Učenci tečejo po prostoru. Ko se dva približata, se drug od drugega odbijeta kot 

dve žogi. 

 

 

Slika 100: Obvladovanje prostora 3 

 

− Učence razdelimo v več skupin in vsaka skupina ustvarja s hojo različne formacije. 

Držijo se za roke. Eden vodi in s svojimi koraki oblikuje ravne črte v prostoru, drugi 

mu sledijo. Vajo izvajajo vse skupine istočasno. Učenca na čelu kolone menjamo 

tako, da po določenem času igro prekinemo in prvega postavimo na zadnje mesto. 

 

 

Slika 101: Obvladovanje prostora 4 

 

− Vsak učenec posebej v diagonali zavija spiralo.  
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Slika 102: Obvladovanje prostora 5 

 

− Učenci miže hodijo, se vrtijo, poskakujejo, ploskajo. Vse izvajajo prosto po 

prostoru. 

 

 

Slika 103: Obvladovanje prostora 6 

 

− Miže diagonalno prečkajo prostor. 

 

 

Slika 104: Obvladovanje prostora 7 

 

− Miže se pustijo voditi drugemu učencu. En učenec miži, drug ga prime za roke in ga 

vodi po prostoru. Vajo izvajajo vsi učenci hkrati.  
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Slika 105: Obvladovanje prostora 8 

 

− Učitelj/godec igra na poljubno glasbilo. Pri igranju spreminja tempo in učenci glasbi 

miže sledijo.  

 

 

Slika 106: Obvladovanje prostora 9 

 

− Učenci miže hodijo po prostoru (eden po eden), se na znak učitelja (npr. plosk) 

ustavijo, obračajo na mestu, na drugi znak (plosk) pa nadaljujejo pot.  

 

 

Slika 107: Obvladovanje prostora 10 

 

− Učenci miže hodijo v diagonali (eden po eden), se na znak učitelja (npr. plosk) 

ustavijo in naredijo en obrat, nato takoj nadaljujejo pot v smeri, kot so začeli. 
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Slika 108: Obvladovanje prostora 11 

 

− Učenci miže hodijo v diagonali (eden po eden), na znak učitelja (npr. plosk) 

počepnejo, vstanejo in nadaljujejo pot.   

 

 

Slika 109: Obvladovanje prostora 12 

 

− Učenci miže hodijo v diagonali (eden po eden), na znak učitelja (npr. plosk) se 

uležejo na trebuh, vstanejo in nadaljujejo pot. 

 

 

Slika 110: Obvladovanje prostora 13 
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− Učenci miže hodijo v diagonali (eden po eden), se na znak (nekoga v prostoru, ki 

ploskne) ustavijo in nadaljujejo na drugi znak (plosk nekoga drugega v prostoru). 

Poskrbeti je treba, da učitelj v popolni tišini pokaže na nekoga oddaljenega učenca, 

ki ploskne in zmede tistega, ki želi nadaljevati pot v ravni diagonali. 

4.2.4.2 Plesne formacije  

Plesi se izvajajo v različnih formacijah. Osnovne, ki jih morajo obvladati, so krog, polkrog in 

vrsta. V teh formacijah so lahko postavljeni posamezno ali v dvojicah. 

 

 

Slika 111: Plesne formacije 1 

 

− Učenci na »ukaz« s svojimi telesi stoje in z držo za roke oblikujejo različne formacije: 

krog, vrsta, kvadrat, trikotnik, polkrog, dve vrsti, trije kupčki, osmica … (izberite glede 

na starost učencev). 

 

 

Slika 112: Plesne formacije 2 

 

− Učencem omejimo prostor (narišemo s kredo, omejimo z rekviziti) in v tem prostoru 

na »ukaz« s svojimi telesi stoje in z držo za roke oblikujejo različne formacije: krog, 

vrsta, kvadrat, trikotnik, polkrog … 
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Slika 113: Plesne formacije 3 

 

 

 

Slika 114: Plesne formacije 4 

 

− Učenci tekajo poljubno po prostoru in na učiteljev »ukaz« se združujejo v: pare, po trije 

skupaj, po šest, devet … kakor učitelj naroči. 

 

 

Slika 115: Plesne formacije 5 

 

− Zgornjo vajo izvajamo tako, da učenci stojijo v parih ali skupinah in na ukaz oblikujejo 

različne formacije.  
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Slika 116: Plesne formacije 6 

 

− Učence razdelimo v več skupin. Izvajajo enako vajo, kot je opisana zgoraj, s tem da 

tekmujejo, kdo bo vajo prej in lepše izvedel. 

 

 

Slika 117: Plesne formacije 7 

 

− Posamezen učenec ali vsi skupaj izvedejo igro ristanc v ritmu glasbene spremljave 

(ristanc morajo učenci že poznati in si predstavljati, da je narisan na tleh). 

4.2.5 Plesna drža 

Pravilna drža je temeljni pogoj za obvladovanje ravnotežnih položajev. Drža pripomore k 

estetskemu učinku, vpliva na videz človekovega telesa in giba. Pri ljudskih plesih so pomembne 

predvsem parne drže, v katerih se izvaja večina plesov. Posebej pomembne so vrtenice. Par 

pri vrtenju ustvari centrifugalno silo, ki ju vleče narazen. Pri hitrem vrtenju mora par ustvarjati 

centripetalno silo, tako da je vsota obeh enaka nič. Ta omogoči, da je vrtenica dobro izvedena. 

Pare je treba izbirati preko različnih trikov (npr. dva z belo majčko naj se združita, dve z dolgimi 

lasmi, dva z očali, dva, rojena v marcu, dva, ki ljubita nogomet ipd., navodila lahko tudi 

izžrebajo). Včasih prepustite naključju. Pare velikokrat menjavajte in ne vztrajajte, da morata 

biti skupaj fant in dekle.  
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Vaje: 

 

Slika 118: Plesna drža 1 

 

− Štorklje, petelini, mačke, psi so živali, ki se znajo lepo pretegniti, zravnati, umiti. 

Učenci jih posnemajo z raznimi položaji.  

 

 

Slika 119: Plesna drža 2 

 

− Učenci so v dvojicah razporejeni po prostoru. Prvi učenec je kip, drugi pa kipar. 

Kipar ustvari, izkleše kip in to čim izvirneje, duhoviteje. Osredotoči se na 

oblikovanje plesnih drž. 

 

 

Slika 120: Plesna drža 3 

 

− Vrtiljak: učenci hodijo po prostoru v ritmu glasbene spremljave in na znak najdejo 

partnerja, se z njim primejo pod desno roko in se vrtijo drug z drugim. Na drugi 

znak se ponovno primejo z novim partnerjem pod levo roko in se z njim (za)vrtijo. 
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Slika 121: Plesna drža 4 

 

− Učenci hodijo ali tečejo skladno z ritmom glasbene spremljave. Ko godec preneha 

igrati, morajo učenci zmrzniti v položaju, v katerem so. Nihče se ne sme premakniti, 

dokler znova ne sliši glasbe. 

 

Izpostavljam tri ključne drže pri ljudskih plesih, ki so najprimernejše in najpogostejše pri 

prilagoditvah plesov odraslih otrokom: drža za nasprotni roki, križna drža in drža pod roko. 

 

 

Slika 122: Plesna drža 5 

 

Drža za nasprotni roki: učenca stojita drug nasproti drugega. Prvi učenec ponudi desno roko, 

drugi učenec levo roko in skupaj se primeta. Nato prvi učenec ponudi levo roko, drugi učenec 

pa desno. Držita se za nizko spuščene roke. Če v tej drži izvajata vrtenico, se telesi malce 

obrneta v levo ali desno. 

● Lahko se učenca držita samo z eno roko. 

● Lahko se telesi pomakneta toliko, da je pri enem v pasu ena roka in pri drugem druga. 

● Lahko se učenca precej nagneta nazaj in vrtita z bočnimi koraki (v taki drži je težje loviti 

ritem glasbene spremljave). 

 

 

Slika 123: Plesna drža 6 
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Križna drža: prvi učenec reče Dober dan in ponudi desno roko drugemu učencu, ki seže vanjo 

prav tako z desno in ostaneta prijeti. Nato ponovita pozdrav še z levo roko (z desno se morata 

ves čas držati). Oba gledata v isto stran. Tako nastane križna drža. 

 

 

Slika 124: Plesna drža 7 

 

Drža pod roko: učenca stopita tako, da se z desnim bokom skorajda dotikata. Nato v 

komolčnem pregibu skleneta desni roki. Enako lahko storita z levo roko. Pomembno je vedeti, 

da morajo biti noge obeh učencev čim bližje, rame pa malce ven (par ima obliko črke V), saj se 

par tako lahko kakovostneje vrti.  

 

  

Slika 125: Plesna drža 8 

 

Pod sklenjenimi rokami: učenca stojita drug nasproti drugega, dvigneta roke, se primeta z 

nasprotnimi rokami in se pod sklenjenimi rokami zavrtita v desno ali levo stran. 

 

  

Slika 126: Plesna drža 9 
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− V različnih držah se učenci sprehajajo po prostoru ali na mestu s poljubno izbrano 

začetno nogo.   

 

 

Slika 127: Plesna drža 10 

 

− V paru se z držo z nasprotnima rokama vrtita skladno z ritmom glasbene spremljave 

v desno in levo. Začneta oba z desno nogo. 

 

 

Slika 128: Plesna drža 11 

 

− V paru (križna drža) učenca tečeta skladno z ritmom glasbene spremljave. Začneta 

oba z zunanjo nogo. Tečeta naprej in nazaj, se obrneta v desno ali levo. 

 

 

Slika 129: Plesna drža 12 
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− V drži pod desno roko se učenca vrtita v desno skladno z ritmom glasbene 

spremljave. Začneta z notranjo nogo. Pod levo roko se vrtita v levo začenši prav 

tako z notranjo nogo. 

 

 

Slika 130: Plesna drža 13 

 

− V paru pod sklenjenimi rokami tečeta skladno z ritmom glasbene spremljave. Eden 

začne z desno, drugi z levo (ali obratno). Začeti nogi sta nasprotni – zrcalni. 

4.2.6 Opazovanje, razvijanje pozornosti 

Metoda demonstracije je pogosta oblika poučevanja ljudskega plesa, zato morajo učenci znati 

dobro opazovati. Gibanja prikažemo večkrat zapored, najprej počasi, nato z normalno 

hitrostjo. Bolj kot je demonstracija nazorna, več učenčevih čutil sodeluje, tem uspešnejše so 

učenčeve ponovitve. 

 

Pri spodnjih vajah želimo razvijati tudi fantazijo pri solistih, ki si izmišljujejo gibe, in sposobnost 

skupine, ki se nauči opazovati, si zapomniti in ponoviti. Opazovanje pri hkratnem posnemanju 

je zahtevno in potrebni sta velika koncentracija in fantazija obenem. 

 
Vaje:  

 

Slika 131: Opazovanje, razvijanje pozornosti 1 

 



 

160 

− Učitelj je v središču kroga in improvizira različne gibe. Učenci v krogu ponovijo za 

njim. Po nekaj gibih ga zamenja učenec in vaja se nadaljuje. 

 

 

Slika 132: Opazovanje, razvijanje pozornosti 2 

 

− Enaka vaja kot zgornja, le da učenci izvajajo hkrati z učiteljem. 

 

 

Slika 133: Opazovanje, razvijanje pozornosti 3 

 

− Učenci stojijo v dvojicah: eden improvizira gibe, drugi je kot njegovo ogledalo. 

4.2.7 Razvijanje ustvarjalnosti 

Pri učencih po razvoju telesne tehnike razvijamo še ustvarjalnost, sposobnost improvizacije, 

plesni spomin. 

 

Vaje:  

 

Slika 134: Razvijanje ustvarjalnosti 1 
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− Igra, imenovana naredimo skupaj, je kombinacija vaje za orientacijo prostora in 

drže: učence razdelimo v več manjših skupin in jim narekujemo, kaj naj naredijo s 

svojimi telesi (hišo, drevo, rožo, balon …). 

 

 

Slika 135: Razvijanje ustvarjalnosti 2 

 

 

Slika 136: Razvijanje ustvarjalnosti 3 

 

− Učenci stojijo v krogu in menjajo uporabo rok in nog, s katerimi delajo različne gibe. 

Skladno z ritmom glasbene spremljave izvajajo izmišljeno gesto na vsako prvo dobo 
2

4⁄   ali 3
4⁄  takta. Najprej vsi hkrati, potem pa po krogu v desno drug za drugim – 

vsako prvo dobo takta en učenec.  

 

 

Slika 137: Razvijanje ustvarjalnosti 4 
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− Nadgradnja osnovne vaje: ko učenci stojijo v krogu in drug za drugim ploskajo, si 

lahko učenci za razvijanje ustvarjalnosti izmislijo 4 gibe, ki so po velikosti lahko 

popolnoma različni, vendar morajo biti skladni s tempom glasbene spremljave.  

 

 

Slika 138: Razvijanje ustvarjalnosti 5 

 

− Učenci ob glasbeni spremljavi improvizirajo gibanje. Nekaj minut jih pustimo 

ustvarjati, nato izpostavimo zanimive improvizacije otrok. 

 

Žoga je učencem zelo blizu. Z njo so se srečali v svojem zgodnjem otroštvu, zato imajo že tudi 

nekaj izkušenj in se je vsakokrat veselijo. Z njeno pomočjo lahko razvijamo tudi različne 

sposobnosti, ki jih učenci potrebujejo pri plesu. Igre so primernejše za večje učence. 

 

Vaje: 

 

 

Slika 139: Igre z žogo 1 

 

− Učenci sedijo v krogu z razkoračenimi nogami in žogo kotalijo po tleh eden 

drugemu v enakomernem časovnem intervalu. 
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Slika 140: Igre z žogo 2 

 

− Učenci sedijo/stojijo v krogu in si podajajo žogo iz roke v roko v enakomernem 

ritmu. 

 

 

Slika 141: Igre z žogo 3 

 

− Učenci stojijo v krogu in žogo v enakomernem ritmu mečejo drug drugemu. 

 

 

Slika 142: Igre z žogo 4 

 

− Učenci stojijo v krogu in si žogo podajajo v enakomernem ritmu. Ne podajajo je 

bližnjemu sosedu, ampak drugemu po vrsti. 
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Slika 143: Igre z žogo 5 

 

− Učenci žogo vržejo v zrak in se enkrat zavrtijo okoli svoje osi, žoga pade, se odbije 

od tal in jo ujamejo v obe roki (lahko tudi ploskajo za hrbtom, počepnejo, sonožno 

skočijo v zrak, se usedejo …). 

 

 

Slika 144: Igre z žogo 6 

 

− Učenci tečejo po krogu. Prvi vrže žogo v zid, naslednji jo ujame in jo tudi vrže v zid. 

Tako se igra nadaljuje. 

 

 

Slika 145: Igre z žogo 7 
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− V parih si učenci mečejo žogo, zraven poskakujejo, stojijo na eni nogi, po metu žoge 

se zavrtijo, plosknejo, naredijo skok in poskok … 

 

 

Slika 146: Igre z žogo 8 

 

− Žogo z dlanjo en učenec začne odbijati od tal (v enakomernem ritmu – osemkrat), 

potem jo poda naslednjemu. Ko to obvlada, lahko odbije štirikrat in poda naprej. 

Med odbijanjem se lahko obrača. 

4.3 DIDAKTIČNO UČENJE IZBRANIH PLESOV 

V poglavju Didaktično učenje izbranih plesov predstavljam nekaj izbranih ljudskih plesov in 

različne možnosti njihovega poučevanja. Različne strukture izbranih ljudskih plesov ponujajo 

možnosti različnega poučevanja, ki omogočajo oblikovanje pestrega in zanimivega pouka. Pri 

ljudskih plesih, kjer so upoštevane posebnosti, vezane na kraj zapisa, je ta tudi naveden. Sicer 

navajam le pokrajino, kjer je bil ples zapisan.  

4.3.1 Mrzulin (Gorenjska) 

Zapis: Ramovš, M. (1992). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, Dolenjska, 

Notranjska. Ljubljana: Založba Kres. Str. 230–234. 

 

O plesu: 

Mrzulin je mazurki soroden ples, ki so ga na evropska plesišča prinesli poljski emigranti. 

Njegove različice so bile razširjene skoraj po vsej zahodni in osrednji Sloveniji ter v Prekmurju, 

ni jih zaslediti na Štajerskem (razen v vaseh ob Muri), Koroškem, v Beli krajini, Istri in Reziji. 

Domnevno ime izvira iz besede mazur ali izpeljanke mazurlin, ki se je narečno spremenila v 

marzulin in dalje marzulin, mrzolin, muzolin, mazulin ali mizulin. Mogoče je, da se je ples že 

ob prihodu na Slovensko imenoval mazulin in so se iz tega imena razvile druge različice 

(Ramovš, 1990). 
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Učenje plesa: 

1. ploskanje ob poslušanju melodije (sprejemanje plesnega obrazca), 

2. ploskanje z gibanjem; seznanjanje s spremembami plesne smeri, 

3. učenje gibnih prvin (kleci: na eni nogi, menjava nog; potrki: s prenosom ali brez 

prenosa teže; tek; tek + zaključni potrk), 

4. učenje posameznih delov plesnega obrazca (2 potrka + 3 koraki + 1 potrk; 3 koraki + 1 

potrk; 9 korakov + 1 potrk), 

5. improvizacije na melodijo, 

6. učenje za dekle in za fanta, 

7. združitev celotnega plesnega obrazca, 

8. združitev učencev v pare in učenje plesa brez obratov, 

9. učenje plesa + gibanje roke + obračanje, 

10. opozarjanje na posamezne pomanjkljivosti pri izvedbi.  

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

1. stopnja: učenci so razporejeni poljubno po prostoru in ploskajo v ritmu melodije; 

2. stopnja: učenci stojijo v polkrogu in ploskajo z menjanjem smeri; »po hribčku«; 

3. stopnja: učenci so v parih, stojijo drug nasproti drugega; ploskajo »po hribčku«; 

4. stopnja: učenci so v parih, stojijo en nasproti drugega; udarjajo z nogami (4x z levo – 

učenka z desno; 4x z desno – učenka z levo; 2x z desno; 2x z levo), potem udarjanje z 

rokami po nogah; 

5. stopnja: učenca stojita vštric, križna drža; začneta z zunanjo nogo: 2 potrka + 3 koraki 

+ 1 potrk (2x); 3 koraki + 1 potrk (2x); 9 korakov + 1 potrk (2x); 

6. stopnja: enako kot 6. stopnja + obračanje (Slika 147); 

7. po zapisu. 
 

Besedilo: 
Martinček, Martinček na okno trklja, 

odprite, odprite, sem sama doma. 

Sem sama doma, sem sama doma. 

Ni očka ni mamce ni hišnega psa. 

Ni očka ni mamce ni hišnega psa. 

 

Poglejte, poglejte, poglejte moža, 

ma citre, ma citre, pa citrat ne zna. 

Pa citrat ne zna, pa citrat ne zna. 

Poglejte, poglejte, poglejte moža, 

ma citre, ma citre, pa citrat ne zna.10 

 

 

                                                      
10 Dodano je besedilo, ki omogoča popestritev učenja. 
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Slika 147: Mrzulin 1  

4.3.2 Nojkatoliš (Gorenjska) 

Zapis: Ramovš, M. (1992). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, Dolenjska, 

Notranjska. Ljubljana: Založba Kres. Str. 201–206. 

 

O plesu: 

Ples je bil razširjen predvsem na Gorenjskem, poznali so ga tudi na Dolenjskem in v osrednji 

Sloveniji. K nam so ga v 19. stoletju prinesli »frentarji« iz Tirolske ali Koroške – torej rokodelci, 

ki so hodili na tuje nabirat nova znanja. Ohranil je prvotno ime in melodijo, medtem ko se je 

koreografsko občutno preoblikoval. K plesu je znana parafraza: 

Joj, joj, joj,  
repa in fižol,  
kislo zelje in polenta  
to je živež moj (Ramovš 1980, 1992). 
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Učenje plesa: 

Na spodnji način bodo elemente plesa učenci natančno spoznali in obvladali, obenem pa jim 

bo vsaka vaja zanimiva, ker bo prinašala nekaj novega. Zaradi lažjega nadzora učencev se mi 

zdi najprimernejše izvajanje teh vaj v polkrogu, pri čemer je učitelj sredi polkroga. 

 

1. Ploskanje osnovnega obrazca prvega dela stoje (1., 2., 1., 2., 3., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8.); večkrat ponovimo; 

2. sede na tleh ponovno zaploskajo osnovni obrazec; 

3. sede obrazec tolčemo z rokami po tleh pred sabo; 

4. sede obrazec tolčejo z rokami po kolenih; 

5. dodamo drugi del melodije; prvič lahko le poslušajo godca, da melodija učencem pride 

v ušesa; prvi del ploskajo, na drugi del pa se s prsti 'sprehajajo' po tleh; 

6. še vedno sede v ritmičnem obrazcu kombiniramo različice prvega in drugega dela; pri 

tem lahko pride do izraza učiteljeva in pa tudi učenčeva ustvarjalnost (miganje s prsti, 

cukanje za ušesa, udarci po svojem licu, ploski za hrbtom …); 

7. še vedno sede (noge imajo pred sabo) začnejo izvajati obrazec plesa z nogami; lahko z 

eno nogo, lahko z obema ali pa kombiniramo; 

8. še enkrat sede izvajajo isti obrazec; vztrajamo, da vsi učenci začenjajo z isto nogo (v 

prvem in drugem razredu vsaj v začetku to ni nujno potrebno, čeprav je zaradi 

nadaljnjega dela priporočljivo); 

9. vstanejo in plesni obrazec izvajajo stoje brez obrata; 

10. dodamo obrat (8 korakov); 

11. učence postavimo po dva in dva skupaj in pokažejo prvi del; 

12. vsi skupaj izvajajo prvi del; 

13. pokažemo še drugi del (vrtenica11 pod roko); 

14. vsi izvajajo celoten ples. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

Navedenih je le nekaj primerov prilagoditve obravnavanega plesa različnim starostnim 

stopnjam in plesnim zmožnostim učencev.  

 

− Ploskanje 1., 2., 1., 2., 3. + 8x šlik-šlak; 

− ploskanje 1., 2., 1., 2., 3. + 8 korakov na mestu brez obrata; 

− ploskanje 1., 2., 1., 2., 3. + 8 korakov na mestu s samostojnim obratom (Slika 148); 

− ploskanje 1., 2., vsak sam in potem trikrat skupaj v paru; 

− udarci z nogo po tleh (1., 2., 1., 2., 3.) in 8x udarec z roko izmenično po stegnih; 

− v paru (stojita vštric) udarjata z notranjo nogo (1., 2., 1., 2., 3) + 8 korakov na mestu; 

− v paru (stojita vštric) udarjata z notranjo nogo (1., 2., 1., 2., 3.) + 8 korakov obrat v paru 

na mestu (Slika 149); 

                                                      
11 Par v komolčnem pregibu skene roke in se vrti. 
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− v paru (stojita drug nasproti drugega) udarjata z notranjo nogo (1., 2., 1., 2., 3.) + 8 

korakov obrat v paru na mestu; 

− učenca stojita vštric, udarjata z notranjima nogama (1., 2., 1., 2., 3.) + 8 korakov 

vrtenica v paru (plesna drža); na drugi del plešeta trokoračno polko v desno po krogu 

v levo. 

 

 

 

Slika 148: Nojkatoliš 1 
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Slika 149: Nojkatoliš 2 
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4.3.3 Zibenšrit (splošno) 

Zapis: Ramovš, M. (1992). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska. Ljubljana: 

Založba Kres. Str. 183–185. 

  

O plesu: 

Zibenšrit je v osnovi ples odraslih, ki se je na Slovensko razširil v 1. polovici 19. stoletja preko 

nemško govorečega prostora. Ime je dobil po zanj značilnih 7 korakih. Z otroškim izročilom ga 

povezujemo predvsem zaradi parafraz, ki so jih ljudje peli predvsem z namenom, da so si 

zapomnili melodijo in plesni obrazec. Ples je v osnovi parni, vendar s prilagoditvami različnim 

starostnim stopnjam učencev lahko postane tudi skupinski. 

 

Učenje plesa: 

1. Učitelj zaploska 7 + 7, učenci ponovijo. 

2. Učitelj zaploska 3 + 3 + 7, učenci ponovijo. 

3. Ponovijo 3 + 3 + 7. 

4. Vsi skupaj zaploskajo cel obrazec (7 + 7, 3 + 3 + 7, 3 + 3 + 7). 

5. Zaploskajo cel obrazec s »hribčkom« (z rokami ob ploskanju narišejo po zraku hrib). 

6. Dodamo glasbeno spremljavo in ob njej ploskajo ritmični obrazec. 

7. Na različne načine ob glasbeni spremljavi utrjujejo osnovo plesa – sede, kleče (npr. po 

kolenih, po tleh, po ramah, po nosu, tleskajo, z rokami ponazarjajo gibanje nog, se 

vlečejo za uho …). 

8. Preidemo na gibanje z nogami stoje, počasi: bočni koraki s prikoraki v desno in levo.  

9. Zaplešejo ob glasbeni spremljavi. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

− Učenci so v parih. Stojijo drug nasproti drugega, držijo se za spuščene roke. Izvajajo 

bočne korake desno in levo ter se v paru zavrtijo za cel obrat (Slika 150). 

− V sedmem in osmem taktu lahko naredijo parni obrat namesto korakanja na mestu, 

torej šest korakov in en prikorak. Vrtenica se konča tako, da sta oba učenca zopet na 

svojem mestu. 

− V sedmem in osmem taktu namesto sedmih korakov naredijo le 4 počasnejše. 

− V sedmem in osmem taktu se par obrne za pol obrata v desno, pri ponovitvi pa v levo. 

− Učenci se ne držijo, a vseeno stojijo eden nasproti drugemu, roke imajo spuščene in 

plesni obrazec zapleše vsak sam, vsi začnejo v desno stran. V času sedmega in osmega 

takta lahko izvajajo korake na mestu ali pa naredijo solo obrat v desno. 

− Učenci posamezno stojijo v krogu, se držijo za roke in plešejo bočno. 

− Korakov ne izvajajo bočno, ampak naprej, nazaj. 
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Dodatne možnosti utrjevanja plesnega obrazca: 

− Učenci so razdeljeni v dve skupini in se držijo za vrv (kot za vlečenje vrvi, ko si dve 

skupini merita moč). V skladu s plesnim obrazcem izvajajo korake naprej in nazaj.  

− Učenci ples »zaploskajo« v kanonu. 

− Učenci ples zaplešejo v kanonu. 

− Plešejo kot konjički, ujeti v vrvi (v paru). 

− Plešejo s plišastimi igračami, ki jih imajo v razredu (držijo jih v rokah). 

 

− Kanon (polovica skupine z zamikom sedmih korakov; delitev na četrtine; delitev še na 

manjše dele; zamik le dveh korakov). 

− Kanon z dodanimi gibi, ploski, glasovi. 

− Izvajanje plesnega obrazca ob zavajajočem štetju, igranju, … 

 

− Izvajanje plesnega obrazca prosto po prostoru. 

− Izmišljanje novih gibov v okviru plesnega obrazca (iskanje novih smeri, novih stilov, 

dodajanje gest, …). 

− Improvizacija v paru. 

 

Besedila, primerna za učence: 

 
Zajček nima repa več, 

en mu ga je odrezov preč. 

/:Kaj bo zdaj, kaj bo zdaj, 

nau mu zrasu več nazaj!./ 

 

Pes pa nima repa več, 

kdo mu ga je odrezov preč? 

/:Jaz pa vem, jaz pa vem,  

pa nikomur ne povem.:/ 

 

Pes pa nima repa več, 

kdo mu ga je odsekav preč? 

/:Kaj pa bo, kaj pa bo,  

če mu zrastu več na bo.:/ (Glogovica) 

 

Izak, Jakob, Abraham, 

kradli jajca branjevkam. 

/:To ni res, to ni res, 

kradli so jih pa zares.:/ 

 

Kje je oče Abraham? 

Kradu jajca za vrham. 

/:Tu ga ni, tam ga ni, 

tam u en strhan bajt leži.:/ 

 

 

Tamkaj gor pr' svet Marjet, 

tam je bil en kozu zet, 

/:ajns, cvaj, draj, ajns, cvaj, draj, 

dajte kozla nam nazaj.:/ (Zagorica) 

 

Zigmešrit se lohk nardi, 

pol se pa naukol vrti, 

/:jankat sem, jankat ke, 

pa naukol zasuken se.:/ (Bela v Tuhinjski dolini) 

 

Dajte, dajte vbogajme, 

starmu možu kar mu gre, 

/:masl, vina, kos mesa, 

da bo reku hopsasa.:/ (Kreplje) 

 

Ajns, cvaj, ajns, cvaj, ajns, cvaj draj, 

ajns, cvaj, ajns, cvaj, ajns, cvaj draj, 

/: ajns, cvaj draj, ajns, cvaj draj, 

tri korake pa nazaj. :/ (Zilje, Vinica) 

 

Ajns, cvaj, ajns, cvaj, ajns, cvaj draj, 

ajns, cvaj, ajns, cvaj, ajns, cvaj draj, 

/: ajns, cvaj draj, ajns, cvaj draj, 

to je sama lumperaj. :/ (Kostel) 

 

Ajns, cvaj draj, fir, finf, zeks, zibn,  

naša mačka je že hin,  

/: če še ni, pa še bo,  

prav za gvišen, gvišen bo. :/ (Osluševci) 
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Teci, teci, ku je moreš vjet,  

teci teci, ku je moreš vjet,  

/:eden dva, dva in tri,  

ku je vjemeš, toja bo. :/ (Dekani) 

 

Žemle, rogle, tri za n groš,  

samo da bo prazen koš,  

/: to bo špas, to bo špas,  

ko bom drev šu k lubci v vas. :/ (okolica Kranja) 

Naklo, Naklo dowga vas,  

fantje hodjo k lubcam v vas,  

/:to bo špas, juhuhu,  

k bom jest drew v vas lub' šu. :/ (okolica Kranja)12 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 150: Zibenšrit 

                                                      
12 Besedila so povzeta po različnih virih, predvsem po 

Ramovš, 1986. 
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4.3.4 Sotiš (Prekmurje) 

Zapis: Ramovš, M. (1996). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Prekmurje in Porabje. 

Ljubljana: Založba Kres. Str. 119–145. 

 

O plesu: 

Sotiš (nemško Schottisch, francosko ecossaise) je bil zelo priljubljen zahodnoevropski ples prve 

polovice 19. stoletja. Predvidoma se je tedaj razširil tudi na Slovensko in se združil s figuralnimi 

plesi s ploskanjem in žuganjem. A znane so tudi številne različice plesa, ki figuralnega dela ne 

vključujejo. Na Gorenjskem in Štajerskem ga poznajo pod imenom pajeriš ali pajrišpolka, v 

Zgornji Savinjski dolini ga imenujejo cvajšrit, v slovenski Istri in Primorju dopaši ali cotić ter v 

okolici Trsta, Gorice in na Tolminskem denček in dencig. V Prekmurju in ponekod drugje je 

ohranil ime sotiš (Ramovš, 1992, 1995, 1996).    

 

Učenje plesa:  

Učenci stojijo v krogu, učitelj znotraj kroga. 

1. Učenci naredijo dva ploska nekoliko odmaknjeno v desno in dva ploska nekoliko 

odmaknjeno v levo, potem pa štiri ploske ravno pred sabo. Ponavljajo. 

2. Učenci naredijo korak z desno nogo vstran in z levo potk na mestu brez prenosa 

teže. Potem naredijo korak z levo nogo v levo in na mestu potrkajo z desno 

nogo. Ponavljajo. 

3. Bočnim korakom s potrki dodamo štiri korake na mestu. Učenci torej naredijo 

bočni korak v desno in potrk, potem bočni korak v levo in potrk, sledijo štirje 

koraki na mestu. 

4. Učenci vadijo poudarjen trokorak v desno in levo (d, l, d; l, d, l). 

5. Poudarjenemu trokoraku dodamo štiri korake na mestu. 

6. Posebej vadijo različico plesa s ploskanjem (c). 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

a) Učenci so postavljeni v pare. Stojijo drug nasproti drugega in se držijo za nizko 

spuščene roke.  

1. takt: učenec naredi korak v levo + potrk z desno nogo (učenka v desno),  

2. takt: enako v nasprotno smer, 

3. in 4. takt: učenca se spustita; učenec se v 4 korakih zavrti v levo, učenka pa v desno 

(Slika 151). 

 

b) Učenci so postavljeni v pare. Stojijo drug nasproti drugega in se držijo za nizko 

spuščene roke.  

1. takt: učenec naredi poudarjen trokorak v levo (učenka v desno),  

2. takt: enako v nasprotno smer, 
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3. in 4. takt: učenca se spustita; učenec se v 4 korakih zavrti v levo, dekle pa v desno. 

 

c) Učenca stojita en nasproti drugega, roke imata spuščene. Ta različica se le ploska. 

1. takt: po stegnih, spredaj, 

2. takt: 2x skupaj z desno dlanjo, 

3. takt: po stegnih, spredaj, 

4. takt: 2x skupaj z levo dlanjo, 

5. takt: po stegnih, spredaj, 

6. takt: 1x skupaj z desno dlanjo in 1x skupaj z levo dlanjo, 

7. takt: po stegnih, spredaj, 

8. takt: 3x skupaj z obema dlanema (Slika 152). 

 

č) Enako kot a), le v 3. in 4. taktu se učenca ne spustita, ampak naredite obrat v štirih    

           korakih pod sklenjenimi rokami. 

 

d) Učenca stojita drug nasproti drugega, držita se za nekoliko dvignjeni roki. 

1. takt: učenec trokorak v levo (učenka v desno) (ali korak + potrk), 

2. takt: 3x plosk vsak zase, 

3. in 4. takt: učenec obrat v desno v 4 korakih (učenka v levo), 

5.   takt: učenec trokorak v desno (učenka v levo) (ali korak + potrk), 

6.   takt: 3x plosk vsak zase, 

7. in 8. takt: učenec obrat v levo v 4 korakih (učenka v desno). 

 

 

Slika 151: Sotiš 1 
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Slika 152: Sotiš 2 

4.3.5 Kosmatača (Štajerska) 

Zapis: Ramovš, M. (1997). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Vzhodna Štajerska. 

Ljubljana: Založba Kres. Str. 236–266. 

 

O plesu: 

Kosmatača je dvodelni ples, pri katerem učenci v prvem delu izvajajo različne gibe z 

neobteženo nogo, v drugem delu pa plešejo vrtenico ali polko. Njegova različica, razširjena na 

Gorenjskem, je krajcpolka, sorodni so ji še nekateri drugi plesi. Na Slovensko se je razširil 

predvidoma v prvi polovici 19. stoletja (Ramovš, 1992).  

 

Učenje plesa: 

Učenci stojijo v krogu. 

1. Učenci ploskajo (četrtinka, četrtinka, osminka, osminka, četrtinka). 

2. Učenci enakomerno v skladu z ritmom glasbene spremljave tleskajo s prsti, z 

roko udarjajo po stegnih, po trebuhu, po rami; poskakujejo, udarjajo z nogo ob 

tla … 

3. Učenci iztegnejo desno neobteženo nogo in se z njo dotikajo tal s peto in prsti. 

4. Zamenjajo nogo in enako delajo z levo. 

5. Vadijo poudarjen trokorak (desna, leva, desna; leva, desna, leva). 

6. Učimo plesni obrazec (gesta desne noge z dotikom pete in prstov, gesta leve 

noge z dotikom pete in prstov, trokorak). 

7. Samostojno učimo drugi del plesa – vrtenico. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

a) Učenca stojita drug nasproti drugega in se držita za nizko spuščene roke. 
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1. del: 

1. takt: dotik s peto in dotik s prsti (oba z desno nogo), 

2. takt: trokorak, 

3. takt: dotik s peto in dotik s prsti (oba z levo nogo), 

4. takt: trokorak (Slika 153). 

2. del: vrtenica pod roko. 

 

b) Učenca stojita drug nasproti drugega in se držita za nizko spuščene roke. 

1. del: 

1. takt: dva potrka vstran (učenec z levo nogo, učenka z desno), 

2. takt: učenec potrk z levo nogo (učenka z desno), korak na mestu … 

2. del: vrtenica pod roko. 

 

c) Učenca stojita drug nasproti drugega in se držita za nizko spuščene roke. 

1. del: 

1. takt: dotik noge s prsti križno spredaj in dotik noge s prsti naravnost (oba z desno 

nogo), 

2. takt: trokorak, 

3. takt: dotik noge s prsti križno spredaj in dotik noge s prsti naravnost (oba z levo nogo), 

4. takt: trokorak. 

2. del: vrtenica pod roko. 

 

 

Slika 153: Kosmatača  
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4.3.6 Potovčka (Dolenjska) 

Zapis: Ramovš, M. (1997). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, 

Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Založba Kres. Str. 242–272. 

 

O plesu: 

Večina plesov, ki izvirajo iz izročila in katerih značilni motiv je ploskanje in potrkavanje z nogo 

ob tla, nosi ime šotiš oz. njegove različice (sotiš, cotič), precej redkejši so primeri poimenovanja 

po značilnostih plesa (potowčena, potowčka). Različice plesov se med seboj razlikujejo 

predvsem v korakih pred ploskanjem in po njem ter po tem, ali plesalci v drugem delu plešejo 

vrtenico ali polko (Ramovš, 1980). 

 

Učenje plesa: 

1. Učenci ponavljajo sedem ploskov (šest osmink in ena četrtinka). 

2. Učenci na šest osmink in eno četrtinko izvajajo različne gibe (skomigajo z rameni, z 

dlanmi udarjajo po zadnji plati, udarjajo z nogo ob tla …). 

3. V enakem ritmu delajo štiri neizrazite gibe in tri izrazite (npr. štiri nežne ploske in tri 

močne; štiri nizke poskoke in tri visoke; tri žuge in tri ploske …). 

4. Učenci delajo štiri korake in tri potrke na mestu. 

5. Enako izvajajo z obratom na mestu v desno. 

6. Učenci naredijo plosk zadaj (četrtinka), plosk spredaj (četrtinka) in še tri ploske spredaj 

(osminka, osminka, četrtinka). Ponavljajo. 

7. Združimo korake z obratom s ploski. 

8. Postavimo se v pare. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

a) Učenec in učenka stojita drug nasproti drugega. 

1. del: 

1. takt: 4 koraki na mestu z obratom v desno, 

2. takt: 3x potrk (desna, leva, desna), 

3. takt: ploski (zadaj, spredaj), 

4. takt: 3x plosk skupaj 

– nato se še enkrat vse ponovi. 

2. del: vrtenica pod roko; lahko tudi s poskakujočimi koraki (Slika 154).  

 

b) Učenec in učenka stojita drug nasproti drugega. 

1. del: 

1. takt: 4 potrki na mestu z obratom v desno (desna, leva, desna, leva), 

2. takt: 3x potrk (desna, leva, desna), 

– nato se 4x vse ponovi. 

2. del: vrtenica pod roko; lahko tudi s poskakujočimi koraki. 
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c) Učenec in učenka stojita drug nasproti drugega. 

1. del: 

1. takt: plosk zadaj in plosk spredaj, 

2. takt: 3x plosk skupaj, nato se 4x vse ponovi. 

2. del: vrtenica pod roko; lahko tudi s poskakujočimi koraki (Slika 155). 

 

 

 

Slika 154: Potovčka 1 
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Slika 155: Potovčka 2 

4.3.7 Pastirica (Koroška) 

Zapis: Ramovš, M. (2000). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Koroška in Zahodna 

Štajerska. Ljubljana: Založba Kres. Str. 362–365. 

 

O plesu: 

Ples sodi v skupino plesov s sonožnimi skoki in je soroden brcpolki, točku in rašpli. Pri pastirici 

plesalci niso skakali, temveč so se s petami neobtežene noge dotikali tal. Izvirni ples z imenom 

Hiatamadl je bil doma predvsem v zahodnih avstrijskih deželah, od koder se je razširil na 

Koroško. Zgodaj je bil pozabljen, zapisi, ki jih imamo o plesu na Slovenskem, pa izvirajo iz 

Mežiške doline in Sel pri Borovljah (Ramovš, 2000).  

 

Učenje plesa: 

− Učenci stojijo v krogu. Stojijo na desni nogi in levo nogo iztegnjeno postavijo proti 

središču kroga na peto, potem jo približajo desni nogi. 

− Enako vadijo z drugo nogo. 
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− V krogu izvajajo korake 1. in 2. takta. 

− Združimo korake prvih štirih taktov. 

− Učence postavimo v pare. Izvajajo enake korake, s tem da eden začne z desno in drugi 

z levo nogo. 

− Dodamo solo obrat v 3. in 4. taktu (učenca se spustita in obrneta v desno/levo). 

− Prvemu delu plesa dodamo še vrtenico.   

 

− Korake 1. dela brez obratov izvajajo prosto po prostoru. 

− Korake 1. dela z obrati izvajajo prosto po prostoru. 

− Korake 1. dela brez obratov izvajajo v trojicah. 

− Korake 1. dela z obrati izvajajo v trojicah. 

− Korake 1. dela izvajajo v kanonu. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

Učenec in učenka sta obrnjena drug proti drugemu. Držita se za spuščene roke. 

1. takt: učenec iztegne levo, učenka desno nogo vstran in se s peto dotakneta tal in nato 

priključi drugi nogi, 

2. takt: enako se ponovi na drugo stran, 

3. in 4. takt: 4 koraki na mestu. 

Obrazec se ponavlja do konca 1. dela. V 2. delu plešeta vrtenico (Slika 156). 

 

 

 

Slika 156: Pastirica  
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4.3.8 Šuštarska (Primorska) 

Zapis: Ramovš, M. (1999b). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Od slovenske Istre do 

Trente, 2. del. Ljubljana: Založba Kres. Str. 150–152. 

 

O plesu: 

Stari cehovski plesi čevljarjev so pustili sledi v šuštarskih plesih, ki jih poznamo v številnih 

različicah in imenih (šuštarska, šoštarska, šuštarpolka, šoštarovi ples …). Plesali so jih na 

plesnih zabavah povsod na Slovenskem, razen na Primorskem in v Ziljski dolini. Plesalci z 

značilnimi gibi posnemajo čevljarjevo delo – na primer smoljenje drete, šivanje z dreto, 

zabijanje klinčkov ipd., v drugem delu plesa pa plešejo preprosto vrtenico ali trokoračno polko 

(Ramovš, 1992).  

 

Učenje plesa: 

− Učenci stojijo v krogu. Roke močno dvignejo in zamahnejo nazaj. Večkrat ponovijo. 

− Enake gibe izvajajo skladno vsi naenkrat. 

− Z desno pestjo udarjajo po levi pesti. 

− Udarjanje s pestmi izvajajo skladno vsi naenkrat. 

− Udarjanje s pestmi izvajajo ritmično – osminka, osminka, četrtinka. 

− Učenci 14x zamahnejo z rokami in dodajo tri udarce s pestmi. 

− Vse doslej navedeno izvajajo tako, da klečijo na desnem kolenu. 

− Plesu dodamo vrtenico. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

Učenec in učenka klečita na desnem kolenu: 

1. takt – 13. takta: oba z rokami zamahneta in ponazarjata vlečenje drete – 2x v enem taktu, 

15. in 16. takt: udarec z desno pestjo po levi pesti 3x,  

17. do 32. takt: par se poljubno vrti v desno in (ali) levo (Slika 157). 

 

Dodatne možnosti: 

− Na melodijo učenci izvajajo različne druge gibe, ki ponazarjajo delo čevljarjev (šivanje, 

zabijanje, navijanje drete, loščenje čevljev …). 
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Slika 157: Šuštarska 
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4.3.9 Špicpolka (Notranjska) 

Zapis: Ramovš, M. (1992). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, Dolenjska, 

Notranjska. Ljubljana: Založba Kres. Str. 277–279. 

 

O plesu: 

Dvodelen ples z značilnim žuganjem v prvem delu je bil znan povsod na Slovenskem, razen v 

Reziji. Zaradi gest s kazalcem, ki jih vsebuje njegov prvi del, ga imenujejo tudi požugana. K nam 

se je v 19. stoletju razširil iz nemško govorečih dežel, znan pa je skoraj po vsej Evropi. Čeprav 

spada špicpolka med mlajše plesno izročilo, je mogoče korenine plesa iskati v daljni 

preteklosti, in sicer med petimi plesi izrazito pantomimičnega značaja (Ramovš, 1980). 

 

Učenje plesa: 

− Učenci delajo 7 ploskov (6 osmink in 1 četrtinka). 

− Učenci delajo 7 drugačnih gibov (improvizirajo) (6 osmink in 1 četrtinka). 

− Učenci delajo 7 potrkov. Najprej z desno, potem z levo nogo. 

− Učenci žugajo z desno in levo roko. 3x z eno in 3x z drugo (2 osminki in četrtinka). 

− Učenci korakajo na mestu. 

− Učenci korakajo na mestu in se obračajo v desno. 

− Učenci naredijo štiri korake na mestu in se ustavijo. Ponavljajo. 

− Učenci se v štirih korakih na mestu obrnejo. Začnejo z desno nogo. 

− Učimo strukturo plesnega obrazca: 7x plosk (6 osmink in četrtinka), 7x plosk (6 osmink 

in četrtinka), 3x žug z desno roko (2 osminki in četrtinka), 3x žug z levo roko (2 osminki 

in četrtinka), 4x plosk (4 četrtinke). 

− Ploske nadomestijo z udarci oz. koraki. 

− Učence postavimo v dvojice. 

− Dodamo vrtenico. 
 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

Učenca stojita drug nasproti drugega, roke imata spuščene ob telesu. 

1. del: 

1. takt: 4x potrk z desno nogo na mestu, 

2. takt: 3x potrk z desno nogo na mestu, 

3. takt: 4x potrk z levo nogo na mestu, 

4. takt: 3x potrk z levo nogo na mestu, 

5. takt: 3x žug z desno roko, 

6. takt: 3x žug z levo roko, 

7. in 8. takt: obrat v desno v štirih korakih, začenši z desno nogo. 

V 2. delu se par vrti z vrtenico v desno in (ali) levo (Slika 158). 
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Dodatne možnosti: 

− Učencem naročimo, naj ohranijo plesno strukturo in improvizirajo po lastnih idejah. 

Žuganje naj ostane, drugo lahko spreminjajo. Najprej ustvarjajo samostojno, potem v 

parih. 

 

 

Slika 158: Špicpolka 

4.3.10  Sirota (Bela krajina) 

Zapis: Ramovš, M. (1995). Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem: Bela krajina in Kostel. 

Ljubljana: Založba Kres. Str. 216–219. 

 

O plesu: 

Ples se je na Slovensko razširil iz Hrvaške in je bil znan predvsem v vaseh v Beli krajini ob Kolpi, 

priljubljen je bil tudi na vzhodnem Štajerskem. Zapisanih in objavljenih je več različic, a so 

razlike med njimi majhne, povezane predvsem z izvedbo frontalnih ali bočnih korakov. Po 

starejših podatkih je bil ples dokaj miren in počasen, sčasoma so ga folklorne skupine začele 

plesati hitro in poskočno (Ramovš, 1995, 1997). 

 

Učenje plesa: 

− Učenci stojijo v krogu, držijo se za roke. Hodijo proti središču kroga in nazaj. Korake 

izvajajo poljubno. 
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− V središče kroga naredijo 8 korakov in nazaj tudi 8 korakov. Začnejo z levo nogo. 

− V središče kroga naredijo 4 korake in nazaj tudi 4 korake. Začnejo z levo nogo. 

− V središče naredijo 3 korake + prikorak in enako nazaj. Začnejo z levo nogo. 

− Stojijo na obeh nogah v razkoraku. Težo prenašajo z ene noge na drugo. Noge ostanejo 

na tleh. 

− Stojijo na obeh nogah v razkoraku. Težo prenesejo z leve noge na desno, potem 

naredijo štiri korake na mestu. Ponavljajo. 

− Združimo plesni obrazec. Še vedno plešejo v krogu.  

− Dodajo obrat v zadnjih štirih korakih. 

− Učence postavimo v pare in vadijo držo. 

− Učenci izvedejo ples. 

 

Otrokom različnih starosti prilagojene različice plesa: 

Učenec stoji za učenko, oba sta obrnjena z levim bokom v središče kroga. Ona dvigne roke, on 

pa od zadaj prime njo za roke (z desno roko njeno desno, z levo roko njeno levo). Roke so 

sklenjene v višini njene glave. 

1. takt: zibajoč korak z levo naprej in zibajoč korak z desno naprej, 

2. takt: zibajoč korak z levo naprej in zib z levo nogo, ki ostane na mestu, 

3. takt: zibajoč korak z desno nogo nazaj, zibajoč korak z levo nogo nazaj,   

4. takt: zibajoč korak z desno nazaj in klec z desno nogo, ki ostane na mestu, 

5. takt: dva ziba v desno, 

6. takt: dva ziba v levo, 

7. in 8. takt: učenec na mestu, učenka se obrne pod njegovo roko v levo (Slika 159). 

 

 

Slika 159: Sirota 
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5 IMPLEMENTACIJA MODELA V PRAKSO 

5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri opredelitvi raziskovalnega problema sem izhajala iz spoznanj, napisanih v teoretičnem delu 

disertacije, in predhodnih raziskav, ki so pokazale, da učitelji nimajo zadostnega znanja s 

področja slovenske ljudske plesne dediščine – ne splošnega teoretičnega znanja o slovenskem 

plesnem izročilu ne didaktičnega znanja, ki bi omogočilo kakovostno prenašanje prvin 

ljudskega plesa na otroke. S prvim delom raziskave sem pridobila rezultate, ki kažejo stanje na 

področju vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v 

osnovni šoli. Zbrani podatki so predstavljali podlago za oblikovanje modela plesnega 

opismenjevanja, ki temelji na spoznavanju slovenske ljudske plesne dediščine. Model pa je 

nadalje služil kot osnova za kvalitativni del študije pri implementaciji modela v vzgojno-

izobraževalni proces. 

 

Izpostavljam naslednja problema:  

− Učitelji premalo poznajo slovensko ljudsko plesno dediščino, zato se vključevanju 

njenih prvin v vzgojno-izobraževalni proces izogibajo. 

− Učiteljem manjka didaktičnih znanj, da bi ljudske plese odraslih prilagajali psihofizičnim 

zmožnostim otrok različnih starosti. 

 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji s prenašanjem slovenske ljudske 

plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces, predvsem pa, kako so se njihova stališča in 

izkušnje spreminjali v treh fazah raziskovanja, in sicer primerjalno pred spoznavanjem novega 

modela izobraževanja, po njegovem zaključku in po uvajanju modela v osnovnošolsko prakso.  

 

Skladno z obravnavano problematiko in cilji je postavljeno sledeče raziskovalno vprašanje: 

 

RV6: Kakšen je učinek in kakšne so izkušnje učiteljev pri implementaciji modela vključevanja 

slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces? 

5.2 UPORABLJENA METODA RAZISKOVANJA 

Kot temeljni raziskovalni pristop sem uporabila metodo študije primera in kot tehniko zbiranja 

podatkov v fokusni skupini uporabila fokusni intervju. Fokusne skupine so v literaturi 

definirane kot raziskovalna metoda, s katero raziskovalci podatke zbirajo in jih pridobivajo 

(Morgan, 1996; Krueger in Casey, 2000; Willig, 2001). V fokusni skupini sem vodila fokusni 

intervju v skladu z nekaterimi lastnostmi delno strukturiranega intervjuja. Za fokusni intervju 

je značilno, da raziskovalec zbere manjšo skupino ljudi z namenom, da se pogovarjajo o 

določeni temi, ki je članom fokusne skupine znana. Navadno fokusno skupino sestavljajo 



 

188 

poznavalci obravnavane teme. Za to metodo zbiranja podatkov je značilno, da podatki 

nastanejo v skupinski interakciji na temo, ki jo določi raziskovalec. Med potekom intervjuja 

raziskovalec praviloma prevzame vlogo moderatorja skupine, postavlja dodatna vprašanja, 

vzdržuje in spodbuja diskusijo in vsakemu članu omogoča sodelovanje v diskusiji (Vogrinc, 

2007). Glavni namen raziskovanja s fokusnimi skupinami je dobiti vpogled v stališča, občutke, 

izkušnje in odzive sodelujočih, ki jih z drugimi metodami zbiranja podatkov ne bi mogli dobiti 

(Gibbs, 1997). Namen fokusnih skupin nikakor ni merjenje stališč, je pa pomembno 

razumevanje le-teh (Brečko, 2005). R. S. Barbour in J. Kitzinger (1999) sta menili, da so prav 

fokusne skupine primerne za proučevanje izkušenj, mnenj, skrbi, želja ipd., ki jih ima 

proučevana skupina ljudi, kar je predstavljalo podlago odločitvi v nadaljevanju predstavljeni 

empirični raziskavi. 

 

Ker je šlo za izrazito kvalitativen problem, je bil način dela hermenevtičen, kar pomeni 

prilagajanje raziskovalnega vprašanja in raziskovalnega pristopa glede na dinamiko pogovorov 

z učitelji in razumevanje njihovih izjav. 

5.2.1 Izbor udeležencev 

V fokusni skupini je sodelovalo 13 učiteljev različnih profilov iz različnih regij, in sicer iz urbanih 

in ruralnih okolij. Izbrala sem namensko ali teoretično vzorčenje. Gre za vzorčenje, ki je 

strukturirano (Flick, 2009). Prek elektronskih obvestil Slovenskega izobraževalnega omrežja in 

Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti sem najavila usposabljanje plesnega 

opismenjevanja po novem modelu ter na podlagi vseh prijavljenih (30) izbrala 13 učiteljev, za 

katere sem predvidevala, da mi bodo s svojimi odgovori največ pomagali pri doseganju cilja 

intervjuja (Vogrinc, 2007). V povabilu na usposabljanje so bili seznanjeni z vsebino in 

namenom srečanja. Bili so enakomerno zastopani v starostnih skupinah, in sicer z omejitvama 

20 in 60 let. Med prijavljenimi učitelji sem izbrala heterogeno skupino učiteljev z zelo različnimi 

izkušnjami. Večinoma so bili vključeni učitelji s 7. stopnjo izobrazbe in pridobljenim nazivom 

mentor oz. svetovalec. Iz vsake slovenske regije sem v raziskavo vključila enega oz. največ dva 

učitelja. Zelo enakomerno sem izbrala učitelje glede na okolje poučevanja – v raziskavo 

vključeni učitelji učijo v mestnem, primestnem in podeželskem okolju. Vključila sem učitelje z 

različno dobo poučevanja, od enega do največ treh učiteljev iz sledečih kategorij: do 5 let, od 

6 do 10 let, od 10 do 15 let, od 16 do 20 let, od 21 do 25 let, od 26 do 30 let in nad 30 let. 

Tretjina izbranih učiteljev je prihajala iz šol, kjer imajo do 100 učencev, tretjina od 100 do 300 

in tretjina s šol z več kot 300 učenci. Učitelji v fokusni skupini se ukvarjajo z ljudsko plesno 

dediščino od 1. do 9. razreda v okviru rednega pouka in v okviru interesne dejavnosti ali 

izbirnega predmeta. Prevladovali so učitelji, ki učijo vse predmete v svojem oddelku. Večina v 

raziskavo izbranih učiteljev se je v preteklosti ukvarjala s poustvarjanjem slovenskega plesnega 

izročila v okviru folklorne skupine ali folklornega krožka. Čeprav sem v pričujočo raziskavo 

vključila le učiteljice, v nadaljevanju ves čas uporabljam moško slovnično obliko množine – 

učitelji. 
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5.3 RAZISKOVALNI NAČRT 

Da bi v praksi preverila učinkovanje novega modela plesnega opismenjevanja, temelječega na 

spoznavanju prvin slovenske ljudske plesne dediščine, sem se odločila za že omenjeno metodo 

študije primera in kot tehniko zbiranja podatkov v fokusni skupini uporabila fokusni intervju. 

Odločila sem se za 3 fokusne skupine. Najprej sem izdelala model, nato pripravila obvestilo, v 

katerem sem pojasnila namen raziskave, njen potek in način zbiranja podatkov z zvočnim 

snemanjem. Udeležencem sem zagotovila anonimnost in predstavila vsebino. Odločila sem se, 

da potencialne udeležence – torej učitelje, ki prvine slovenske ljudske plesne dediščine 

vključujejo v redni osnovnošolski program – k sodelovanju povabim prek elektronskega 

obvestila. Načrtovala sem, da bom dobila več prijav, kot jih lahko vključim v raziskavo, in da 

bom na podlagi prijav lahko oblikovala pestro skupino. Načrtovala sem lokacijo pogovorov 

fokusnih skupin in čas izvedbe.  

5.3.1 Potek raziskave 

Izvedba prvega in drugega pogovora v fokusnih skupinah je trajala tri šolske ure in je potekala 

v Ljubljani v januarju 2015, izvedba tretjega pogovora v fokusni skupini pa štiri šolske ure konec 

marca 2015. Udeležence sem po novem modelu izobraževala pred drugim srečanjem, in sicer 

so od 9. do 14. ure potekale vaje za razvijanje plesnosti (po modelu), od 15. do 19. pa 

didaktično učenje izbranih plesov. Ob deskriptivnem dnevniku sem pri vseh fokusnih skupinah 

beležila reflektivna opažanja. Udeležene učitelje sem že v razpisu usposabljanja in potem 

ponovno pred pogovorom seznanila s tem, da so pogovori snemani, da bodo izražena mnenja 

uporabljena za namen raziskave in da identiteta sodelujočih ne bo razkrita. Opazila sem, da se 

je dinamika skupine iz srečanja v srečanje povečevala. Na prvem pogovoru so bili vsaj nekateri 

učitelji zadržani, nesproščeni, tihi in mirni. Sprva so se (pred začetkom pogovora) predstavili s 

svojimi imeni, da je komunikacija lažje stekla. Opazila sem, da so bili učitelji v prvi fokusni 

skupini vsaj tretjino skupnega pogovora nesproščeni, vedno bolj pa je napeto vzdušje 

popuščalo in nekje na sredini doseglo pričakovano ozračje, ko so si upali takoj izraziti mnenje 

brez (moje) dodatne spodbude. Presenetili so me z aplavzom na koncu pogovora, saj so bili 

vsi, ki so prišli, zadovoljni z usposabljanjem. Želeli so pridobiti nova znanja – tako tisti z veliko 

predhodnimi izkušnjami kot drugi, ki so se s slovensko ljudsko plesno dediščino podrobneje 

srečali prvič. Izobraževanje po novem modelu poučevanja slovenske ljudske plesne dediščine 

je trajalo dva dni. Ko smo na drugem srečanju preizkušali oziroma izvajali postopek poučevanja 

prvin ljudskih plesov, so bili že po prvi vaji nasmejani in zadovoljni. Ves čas usposabljanja so 

bili motivirani. Brez težav je usposabljanje potekalo po predvidenem načrtu in pripravljenem 

modelu. Pogovor v drugi fokusni skupini je tako potekal izjemno sproščeno in zelo tekoče. 

Tretje srečanje je, čeprav sta od drugega minila dva meseca, potekalo dinamično. 

Udeležencem so se odpirale nove in nove dileme, ki so jih v pogovoru izražali in razmišljali o 

mogočih rešitvah.  
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5.3.2 Obdelava podatkov 

Vse pogovore fokusnih skupin sem zvočno snemala in jih transkribirala, torej dobesedno 

zapisala in uredila. Dobljene zapise sem razdelila na pomenske enote in odprto kodirala. 

Odgovore sem kodirala in kategorizirala. Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivno in 

deduktivno metodo. Težila sem k temu, da so bile kode višjega reda (kategorije) povezane z 

raziskovalnim vprašanjem, pustila pa sem v skladu z metodologijo in strateškimi načeli 

kvalitativnega raziskovanja, da so se pokazale nove vsebine, ki jih kot raziskovalka v procesu 

nisem pričakovala.  

 

Prvi fokusni skupini sem dala oznako F1, drugi F2 in tretji F3. Vsaka enota je torej najprej 

označena s številko izvedbe pogovora v fokusni skupini (npr. F1), nato je dodana zaporedna 

številka enote (npr. C1). Celoten postopek kvalitativne analize je prešel torej skozi naslednje 

faze: 1. urejanje gradiva, 2. določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje 

relevantnih pojmov in kategorij, 3. odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične 

formulacije. 

 

Spodaj navajam primer dobesednega zapisa pogovora v fokusni skupini. 

»Ja, pridejo vprašat ali pa rečejo, kje naj to pogledam. Tako da razredne učiteljice kar iščejo 

znanje, kapo dol, res.« 

 

»Jaz jih lahko pohvalim. Pridejo, pa rečejo, daj povej, daj pomagaj.«  

 

»Pri nas pa velikokrat rečejo, če pokažem. Pa saj ni nič takega, če ne znajo vsega.«  

 

»Mene so pa punce prosile, če bi jim pokazala par stvari, in sem pač pripravila in pokazala. 

Smo se naučile.« 

 

»Je pa res, da pač pridejo, pa tudi vzgojiteljice pridejo, pa pravijo: »Mi bi pa to, kaj ti misliš?« 

Pa jaz pač povem, kako bi, a ne, konec koncev pa probite še same. Tako da dostikrat me 

pridejo vprašat in vsakemu povem. Kakšno muziko dam, ker rabijo.«  

 

»Name tudi kakšna vprašanja naslavljajo.« 

 

»Z današnjim dnem s tem seminarjem bi mogoče upala izvesti delavnico célo dopoldne.« 

 

»Tudi mene hodijo spraševat, ko vedo, da znam. Želijo, da jaz njim pomagam in potem bodo 

one šle v razred same. Ena je rekla, da se bo čisto sama znašla, dve pa sta prišle prosit, če ju 

lahko naučim – kateri koli ljudski ples.« 
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»Zato pa sem rekla, to je ratala ena žalostna praksa. Učiteljice se učijo ples za plesom od 

sodelavk.« 

 

»Poslušajte, naj uči nekdo, ki zna. Sedaj so mene izbrali, naj jih učim naprej, kot da največ 

znam, pa znam res malo.« 

 

»Meni se pa sodelavke smilijo. K meni so prišle, naj jih naučim. Noben ni imel pojma od 

pojmov. Tudi jaz sem jih že učila – študentke, ki imajo nastop in ga morajo same izvest. Prišle 

sta iz akademije za glasbo. Profesorica jima je določila ples iz knjige in točno tistega sta 

morale naučit. Potem sem jima jaz pokazala, kako se to pleše. Nista znali.«  

 

»Me smo imele sestanek prve triade in so rekle kolegice: »Poglej, ti si bila na seminarju, mi 

to pojma nimamo.« 

 

»Zborovodkinja je rekla, jaz sem rasla gor z glasbo, od plesa pojma nimam. Imamo pa v 

učnem načrtu. Daj nam ti to pokaži.« 

 

»Ko pride sodelavec do tebe nekaj prašat, pa rečeš: »Poglej, tamle je nekaj, pa primi v roke.« 

Jaz ga skoraj ne poznam, ki bi rekel, daj bejš. Jaz verjamem, da smo ali pa da so ljudje dobri, 

da si želijo razmišljat in fino je, če nekaj dobiš v roko, da se fino počutiš, da vsaj pol strani 

razumem. Ker ko pol strani razumem, potem sem toliko trmasta, da hočem še drugo 

polovico razumet. Vedno pomagam.« 

5.4 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

5.4.1 Kodiranje 

Spodaj navajam primer kodiranja pogovora v fokusni skupini. 

enota prepis besedila podkategorije kategorije 

F1/C64 »Ja, pridejo vprašat ali pa rečejo, kje naj to 

pogledam. Tako da razredne učiteljice kar 

iščejo znanje, kapo dol, res.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F1/C65 »Jaz jih lahko pohvalim. Pridejo, pa rečejo, 

daj povej, daj pomagaj.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F1/C67 »Pri nas pa velikokrat rečejo, če pokažem. Pa 

saj ni nič takega, če ne znajo vsega.«  

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 
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F2/C18 »Mene so pa punce prosile, če bi jim pokazala 

par stvari, in sem pač pripravila in pokazala. 

Smo se naučile.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F2/C20 »Je pa res, da pač pridejo, pa tudi vzgojiteljice 

pridejo, pa pravijo: »Mi bi pa to, kaj ti 

misliš?« Pa jaz pač povem, kako bi, a ne, 

konec koncev pa probite še same. Tako da 

dostikrat me pridejo vprašat in vsakemu 

povem. Kakšno muziko dam, ker rabijo.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F2/C21 »Z današnjim dnem s tem seminarjem bi 

mogoče upala izvesti delavnico célo 

dopoldne.« 

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F3/C8 »Tudi mene hodijo spraševat, ko vedo, da 

znam. Želijo, da jaz njim pomagam in potem 

bodo one šle v razred same. Ena je rekla, da 

se bo čisto sama znašla, dve pa sta prišle 

prosit, če ju lahko naučim – kateri koli ljudski 

ples.«  

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F1/C66 »Zato pa sem rekla, to je ratala ena žalostna 

praksa. Učiteljice se učijo ples za plesom od 

sodelavk.«  

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F3/C9 »Poslušajte, naj uči nekdo, ki zna. Sedaj so 

mene izbrali, naj jih učim naprej, kot da 

največ znam, pa znam res malo.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F3/C10 »Meni se pa sodelavke smilijo. K meni so 

prišle, naj jih naučim. Noben ni imel pojma od 

pojmov.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F3/C11 »Tudi jaz sem jih že učila – študentke, ki 

imajo nastop in ga morajo same izvest. Prišle 

sta iz akademije za glasbo. Profesorica jima je 

določila ples iz knjige in točno tistega sta 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 
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morale naučit. Potem sem jima jaz pokazala, 

kako se to pleše. Nista znali.«   

 

F3/C12 »Me smo imele sestanek prve triade in so 

rekle kolegice: »Poglej, ti si bila na seminarju, 

mi to pojma nimamo.« 

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F3/C13 »Zborovodkinja je rekla, jaz sem rasla gor z 

glasbo, od plesa pojma nimam. Imamo pa v 

učnem načrtu. Daj nam ti to pokaži.«  

 

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

F2/C17 »Ko pride sodelavec do tebe nekaj prašat, pa 

rečeš: »Poglej, tamle je nekaj, pa primi v 

roke.« Jaz ga skoraj ne poznam, ki bi rekel, 

daj bejš. Jaz verjamem, da smo, ali pa da so 

ljudje dobri, da si želijo razmišljat in fino je, če 

nekaj dobiš v roko, da se fino počutiš, da vsaj 

pol strani razumem. Ker ko pol strani 

razumem, potem sem toliko trmasta, da 

hočem še drugo polovico razumet. Vedno 

pomagam.«  

pomoč 

sodelavcem 

pridobivanje 

znanja 

Tabela 10: Primer kodiranja pogovora 

5.4.2 Definicije kategorij 

Z analizo zapisa sem dobila enajst širokih kategorij (pridobivanje znanja, pomen poustvarjanja, 

vključevanje v pouk, načini poučevanja, ustvarjalnost, glasbena spremljava, plesopis, 

predstavljanje javnosti, lastnosti modela, usposabljanje po novem modelu, izkušnje uvajanja 

novega modela), ki jih v nadaljevanju vsebinsko opredeljujem in njihove vsebine ilustriram z 

izbranimi izjavami učiteljev iz pogovorov. Pri definicijah kategorij in podkategorij sem izhajala 

iz zbranih izjav v vseh treh fokusnih skupinah.  
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Slika 160: Pridobivanje znanja 

5.4.2.1 Pridobivanje znanja 

Kategorija pridobivanje znanja je precej obširna in vključuje šest podkategorij: a) osebne 

izkušnje, b) iskanje gradiv, c) seminarji, č) pomoč sodelavcev, d) pomoč sodelavcem in e) 

formalno izobraževanje učiteljev. V tej kategoriji so učitelji pojasnjevali, kje so dobili gradivo 

za vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces, kje gradivo 

iščejo in kako si pomagajo pri pridobivanju znanj. Poudarjali so, da si med seboj pomagajo, in 

sicer z iskanjem znanj pri svojih sodelavcih kot tudi z lastnim posredovanjem znanj 

sodelavcem. Izpostavili so problematiko pridobivanja znanj s področja slovenskega plesnega 

izročila v času dodiplomskega študija na pedagoških in drugih fakultetah, kjer so se šolali, saj 

te po njihovem mnenju ne nudijo zadostnega znanja za vključevanje slovenske ljudske plesne 

dediščine v reden osnovnošolski program.  

 

a) Osebne izkušnje 

Podkategorija osebne izkušnje zajema presenetljivo veliko izjav učiteljev, ki so po njihovem 

mnenju znanje gradili na podlagi lastnih izkušenj iz otroštva in poznejših srečevanj s slovensko 

ljudsko plesno dediščino, ki so jih prav izkušnje iz otroštva pogojevale. Precej udeležencev 

raziskave je znanje pridobilo ali naključno ali pa samoiniciativno. Pridobljeno znanje 

posredujejo otrokom, o čemer zgovorno pričajo izjave: 

»Tistih par plesov, ki jih znam od takrat, ko sem jaz plesala, pa tisto naučim« (F1/C25). 

»Iz spomina« (F1/C21).  

»Jaz sem največ znanja dobila v skupini, ko sem plesala« (F1/C26).  

»Imam izbor enih osmih plesov, za katere se mi zdi, da jih obvladam, in to prodajam. 

Prodajam generacijam, ki jih imam« (F1/C24).  

»Pri nas sodelavke na primer določene stvari vejo in potem vsako leto to eno in isto 

plešejo. Samo to, kar že znajo. Pa tudi to so bolj rajalne igre, ne plesi. In te iste rajalne 

PRIDOBIVANJE ZNANJA

a) osebne izkušnje

b) iskanje gradiv

c) seminarji

č) pomoč sodelavcev

d) pomoč sodelavcem

e) formalno izobraževanje 
učiteljev
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igre (Rdeče češnje in Bela lilija), ki so jih že v vrtcu ves čas plesali, sedaj s tem istim 

nadaljujejo« (F3/C7).  

 

b) Iskanje gradiv 

Učitelji v svoji pedagoški praksi iščejo gradivo iz različnih virov. V tej podkategoriji so zbrane 

izjave udeleženih učiteljev, ki pričajo o tem, kje iščejo znanje za posredovanje slovenske 

ljudske plesne dediščine otrokom. Pogosto si pomagajo z videoposnetki, ki jih pridobivajo na 

spletni strani You Tube, televiziji in drugje na internetu, pomagajo si s seminarji. Udeležijo se 

nastopov folklornih skupin in tam povzemajo prvine slovenskih ljudskih plesov, ki jih potem 

prenašajo otrokom v šoli.  

»Pa tudi kakšni posnetki« (F1/C30). 

»Jaz priznam, da si pogledam tudi kakšen posnetek teh srečanj otroških folklornih 

skupin. Ta srečanja folklornih skupin pomagajo, pa DVD-ji, kjer se mi stvari zdijo luštne, 

pa fletne. In potem tam kaj ven vzamem« (F1/C31). 

»Greš recimo na kakšne nastope, kakšne skupine. Zdaj jaz bolj malo hodim zadnja leta, 

prej pa sem« (F2/C7). 

»Največkrat, bom rekla, po internetu iščem, pobrskam. Drugače pa so imeli včasih zelo 

fine oddaje na televiziji« (F1/C33). 

 

Nadvse zanimiva je izkušnja učiteljice, ki bi ljudsko izročilo rada podrobneje raziskala in se je 

za ta namen odpravila – kot je bilo iz konteksta razgovora razvidno – na Glasbenonarodopisni 

inštitut v Ljubljani, ki načrtno zbira slovensko ljudsko izročilo.  

O tem naslednji dve izjavi iz druge fokusne skupine: 

»Jaz malo ljudsko izročilo raziskujem. Sem klicala par ljudi in sem samo želela vedeti, o 

čem govorijo besedila gradiva, ki ga raziskujem, a nisem nič izvedela« (F2/C8).  

»Pa sem bila tudi tam enkrat, ampak res moraš brskat, brskat, da lahko kaj izveš. In 

zdaj, če res hočemo širit ljudsko izročilo, če so naši predniki to za nas puščal, da bo lepši 

svet, da bomo šli tako naprej, zakaj je potem to tako skrivajo? Meni ni jasno.  

In tudi ne razumem, zakaj se to tako varuje, ali pa imam samo jaz tak občutek. … In pač 

mi povejo, da nisem še zrela, da bi jaz to razumela. Zelo hitro pa rečejo, kaj ni prav in 

kako se ne sme delati. Pa ne smeš nič slikat, ne smeš nič skopirat. Note moraš znat 

pisat, ker bog ne daj, da si kaj vzameš, skopiraš. Tudi CD bog ne daj, da vzameš, si 

skopiraš. Moraš na note si napisat, če znaš. Tudi te digitalne knjižnice, ogromno se že 

dobi na spletu, tukaj pa osebno nič ne dobiš. Nočejo pomagat, ampak meni se zdi, da 

se jim ni dal, tako sem imela jaz občutek. Bom vedla, ko bom zrela« (F2/C9). 

 

V pogovoru v prvi fokusni skupini se je izkazalo, da učitelji iščejo gradivo iz ljudem širše 

dostopne literature. Največkrat so učitelji omenili Mirka Ramovša, udeleženka iz okolice 

Novega mesta je omenila Majdo Nemanič, drugi tudi mentorice folklornih skupin. Znanje po 

mnenju učiteljev potrebujejo učitelji najprej zase, potem ga posredujejo naprej.  

»Malo iz literature« (F1/C29).  
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»Ko jih moram nekaj naučiti, enostavno največkrat vzamem tega Ramovša v roke, malo 

preberem, seveda se malo spomnim tudi nazaj, ko sem plesala kot otrok te stvari. 

Potem tudi malo vprašam, tiste, ki jih poznam, tiste, ki se malo več ukvarjajo z ljudskim 

plesom. Pa tudi kakšen videoposnetek, če ga najdem« (F1/C42).  

»Povezujem se tudi z mentorico ene folklorne skupine, ko mi kaj zašteka, ko ne vem, 

kako in kaj« (F1/C38).  

»Pri Nemančevi Majdi sem se tega ogromno, ogromno naučila in jaz imam raje te igre 

kot same plese, če sem čisto iskrena« (F1/C37).  

 

Dva učitelja povezujeta obravnavano področje z drugimi področji (izrazni ples in ukvarjanje z 

orffovimi glasbili), znanje, pridobljeno tam, pa povezujeta tudi s spoznavanjem slovenskega 

plesnega izročila. Spodnji izjavi to dokazujeta.  

»Zelo uporabne so stvari iz izraznega plesa. Se mi zdi zelo uporabno tudi za ta naš 

ljudski ples. Ta izrazni vidik zelo pomaga pri učenju teh ljudskih plesov« (F1/C34).  

»Meni je zelo veliko znanja dal Blaž Rojko, ki pri svojem predavanju daje poudarek 

ritmiki. On uči igranje na orffove inštrumente. On res dela na ritmiki. Kako z gibalnimi 

dejavnostmi priti do tega, da dejansko spontano nastane ritem v razredu. Jaz se tega 

precej poslužujem. Nekako pridemo potem do tistega ritma, ko rečejo otroci, to je pa 

sedaj super. Potem res mogoče res čisto gibalno, gibalno, dolgo gibalno, z inštrumenti 

je potem vaja, ali pa tudi z lastnimi inštrumenti a ne. Res bom rekla, se poslužujem 

njegove ideje o tej ritmiki, ki je res prijetna. Ko učim ljudski ples, to koristi« (F1/C40). 

 

V to podkategorijo sem uvrstila izjave učiteljev, izražene v drugi fokusni skupini. Izražajo želje 

po izdaji praktičnega priročnika s področja slovenske ljudske plesne dediščine, saj menijo, da 

imajo na tem področju veliko težav, ustrezne literature pa po njihovem mnenju primanjkuje. 

V prvi fokusni skupini so razmišljali, da potrebujejo literaturo, ki bi omogočala spoznavanje 

metodike učenja plesov, ki izhajajo iz izročila, in opisov različnih plesov.  

»Rada bi en priročnik, da ga primeš in greš … ja to! Ne pa, da en kup energije zbereš, 

da vse skupaj dobiš. Če bi tale model lahko izšel, bi blo super« (F2/C12).  

»Jaz sem bila na fakulteti za šport in sem delala diplomsko nalogo. Ker kolegi, ki so 

moral imeti nastop in so imel folkloro, niso vedli, kaj v roke prijet. Ko so prijeli, niso 

vedeli, kaj bodo z Ramovševo knjigo na primer delal. In so res imeli problem, ker niso 

vedeli, kaj narediti, ker so res želeli dobro narediti. Tako da če res želimo, da ta ljudski 

ples obstane, rabimo pomoč pri literaturi« (F2/C10).  

»Pa če bi lahko izšel uporaben priročnik, bi nam bilo vsem fino« (F2/C13).  

»Sem kot otrok sama plesala v otroški folklorni skupini, ampak sem že zelo veliko 

pozabila, tako da sedaj iščem neke metodične postopke ali neko literaturo ali kark oli, 

da lahko primem in se malo vrnem in se spomnim teh postopkov« (F1/C32).  

»Jaz sem se sama naveličala zibenšrita. Otrokom bi rada pokazala še kaj drugega« 

(F1/C43). 
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c) Seminarji  

Podkategorija seminarji obsega spoznanja učiteljev o tem, da znanje s področja slovenske 

ljudske plesne dediščine pridobijo na raznih seminarjih in da jim pomagajo gradiva s 

seminarjev. O tem priča vrsta izjav, posamezni tudi jasno povedo, od koga na seminarju so se 

veliko naučili. Prevladujejo odgovori učiteljev v prvi fokusni skupini. Dva učitelja menita, da bi 

moralo biti gradivo iz seminarja uporabno, kot dodatek bi koristila posneta glasba. Kot kažejo 

izjave, znanja, pridobljena na seminarju, hitro pozabijo, zato si želijo izobraževanj, kjer bi 

znanja obnavljali.  

»Največ plesov izberem kar iz tega, kar sem iz raznih seminarjev odnesla« (F1/C44).  

»Branko Fuchs je imel seminar in Nežka Lubej – iz seminarjev sem se učila« (F2/C14).  

»Jaz sem leta 2005 naredila tečaj za izprašanega vodja otroške folklorne skupine. Leto 

2005 je že dolgo nazaj, veliko sem pozabila, zelo veliko pozabila, vmes se še z drugimi 

stvarmi ukvarjala, tako da mi manjka tega znanja. Spet bi mogla malo osvežit, poglobit« 

(F1/C48).  

»Kakšen mesec mi ostane v glavi iz seminarja, tudi odvisno, če uporabljam vse to. 

Moraš pa tudi vedeti, katera glasba paše k plesu« (F1/C50).  

»Meni je lažje, da pridem na en seminar, da dobim vse to na kupu« (F1/C51).  

»Jaz sem bila na enem seminarju. V Kranju mislim, da smo bile, ali pa v Tržiču. In smo 

dobile gradivo. Otroci so bili posneti, bil je zraven notni zapis, bilo je dobro, harmonika 

je bila posneta. To mi je bilo super. Ne moreš pozabit« (F1/C53).  

 

Ena izjava učiteljice kaže, da je koristno obiskati kakšen seminar skupaj z vzgojiteljicami, druga 

pa zagovarja povezovanje vsebin, ki pripomorejo k boljšemu celostnemu razumevanju 

obravnavane problematike.  

»Ko pa prideš na seminar z vzgojiteljicami, potem pa vidiš, kako smo me v šolah 

uniformirane ratale in kako se mi bojimo iz teh okvirjev stopit. Ker one pa še imajo tisto 

svobodo v vrtcu, kar se tega gibanja tiče. In je zelo zanimivo it na en seminar, kjer je 

zelo veliko vzgojiteljic, a ne. Ker te kar potegnejo, po določenem času padeš, če se 

pustiš. Tako da je spet eno posebno doživetje« (F2/C15).  »Jaz sem na orffove 

seminarje tudi hodila. Tam tudi poudarjajo ritem in je bilo teh vaj polno. Jaz jih tudi 

vključujem. Enako razvijajo enakomeren ritem. Gibanje tudi, iz tega potem prehod na 

inštrumente« (F2/C16).  

 

č) Pomoč sodelavcev 

Veliko besed je namenjenih temu, da učitelji sprašujejo za pomoč svoje strokovne in druge 

kolege, ti pa jim pomagajo in njihovih prošenj ne zavračajo. Podkategorija je značilna za prvo 

fokusno skupino. Naslednje izjave kažejo na to, da si učitelji upajo prositi za pomoč in da si v 

kolektivu večinoma pomagajo. Nobeno mnenje ne zanika teh trditev.  

»Zdej se v bistvu najbolj za roko držim moje mentorice v šoli in hodim do nje. Rečem ji: 

»Daj mi prosim povej, kaj narest, pokaži mi, kako se to naredi.« V bistvu preko nje 

naprej na otroke prenašam, ampak vseeno rabim nekaj svojega. Sem oseba, nek 
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individuum in hočem dati otrokom nekaj svojega. Ker sem nova, bi rada prinesla neke 

sveže ideje. Ampak ker nimam neke tiste točke predznanja, jim to zelo težko dam in 

sem se zato tudi tukaj odločila do sodelujem« (F1/C57).  

»Pri nas imamo tako čudovite učiteljice, da plese res učijo pri glasbeni in potem kaj 

vprašajo, jaz postavim kakšne korake in skupaj kaj skunštvamo« (F1/C58).  

»Pri nas je pa tako, da so izpostavile učiteljice, ravno ko sem prišla, ta problem, da 

morajo učit ljudski ples, pa tega ne znajo. In so organizirali seminar. Cela razredna 

stopnja je bila tam. In na tem seminarju smo šli kar po učbenikih od 1. do 5. razreda in 

smo se učili in plesali. Nekaj smo še posneli. Smo imeli ene tri srečanja po 3 do 4 ure. 

Pa smo šli pač skozi« (F1/C62).  

»Jaz sem pa bolj začetnik na tem področju. Nekaj, par plesov poznam. Imam srečo na 

podružnični šoli, majhna je in se tako učiteljice tudi pripravljene med seboj menjamo, 

si pomagamo, menjamo, pokažemo ena drugi, če je treba. Se da naučit, preden prideš 

v razred« (F1/C56). 

 

d) Pomoč sodelavcem 

V tej podkategoriji so združene izjave vseh treh fokusnih skupin in pomenijo nova, drugačna 

spoznanja učiteljev po končanem usposabljanju po novem modelu poučevanja slovenske 

ljudske plesne dediščine. Ena od udeleženk je pripisala usposabljanju po novem modelu velik 

pomen, saj se je po končanem usposabljanju (v drugi fokusni skupini) čutila sposobno, da bi 

sodelavkam pripravila delavnico.  

»Ja, pridejo vprašat ali pa rečejo, kje naj to pogledam. Tako da razredne učiteljice kar 

iščejo znanje, kapo dol, res« (F1/C64).  

»Jaz jih lahko pohvalim. Pridejo, pa rečejo, daj povej, daj pomagaj« (F1/C65).  

»Mene so pa punce prosile, če bi jim pokazala par stvari, in sem pač pripravila in 

pokazala. Smo se naučile« (F2/C18).  

»Je pa res, da pač pridejo, pa tudi vzgojiteljice pridejo pa pravijo: »Mi bi pa to, kaj ti 

misliš?« Pa jaz pač povem, kako bi, a ne, konec koncev pa probite še same. Tako da 

dostikrat me pridejo vprašat in vsakemu povem. Kakšno muziko dam, ker rabijo« 

(F2/C20).  

»Z današnjim dnem s tem seminarjem bi mogoče upala izvesti delavnico célo 

dopoldne« (F2/C21). 

 

V izjavah v tretji fokusni skupini se kaže, da so učitelji vznemirjeni ob dejstvu, da slovensko 

ljudsko plesno dediščino na otroke prenaša med kolegi nekdo, ki ima premalo znanja. Do svojih 

novo pridobljenih znanj in znanj drugih so kritični.  

»Tudi mene hodijo spraševat, ko vedo, da znam. Želijo, da jaz njim pomagam in potem 

bodo one šle v razred same. Ena je rekla, da se bo čisto sama znašla, dve pa sta prišle 

prosit, če ju lahko naučim – kateri koli ljudski ples« (F3/C8).  

»Zato pa sem rekla, to je ratala ena žalostna praksa. Učiteljice se učijo ples za plesom 

od sodelavk« (F1/C66).  
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»Poslušajte, naj uči nekdo, ki zna. Sedaj so mene izbrali, naj jih učim naprej, kot da 

največ znam, pa znam res malo« (F3/C9).  

»Meni se pa sodelavke smilijo. K meni so prišle, naj jih naučim. Noben ni imel pojma 

od pojmov« (F3/C10).  

»Zborovodkinja je rekla, jaz sem rasla gor z glasbo, od plesa pojma nimam. Imamo pa 

v učnem načrtu. Daj nam ti to pokaži« (F3/C13).  

 

Udeleženi učitelji so po opravljenem usposabljanju model prinesli v šolo, kjer delajo, in v tretji 

fokusni skupini povedali, da so sodelavci želeli do gradiva. Prav o tem govorijo naslednje izjave: 

»Moje sodelavke so razgrabile tole vašo gradivo, so želele vse skopirati« (F3/C14).  

»Tudi meni je zadnjič iz zvezka padlo in so vse spraševala: »Kaj je to, kaj je to?« Pa jim 

nisem upala dati« (F3/C16).  

»Res je to dokaz, da je dobro narejeno gradivo. Učiteljice razrednega pouka so željne 

tega znanja« (F3/C19).  

 

Učitelji v tretji fokusni skupini se strinjajo, da bi bil model koristen učiteljem, ki spoznavanje 

slovenske ljudske plesne dediščine vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces. Vsi so izražali 

pozitivne izkušnje. Eden od njih se je odločal, da bo po tem modelu v bližnji prihodnosti učil 

sodelavce v kolektivu.  

»Jaz pa mislim, da je bilo usposabljanje, kot smo ga mi sedaj imele v tem kontekstu 

glasbenega in ritmičnega opismenjevanja, izjemno dobrodošlo. In mislim, da bi moral 

biti v katalogu MIZŠ13. Mislim, da je to usposabljanje, ki bi vsem učiteljem dalo zelo 

veliko. Tega si res želijo« (F3/C17).  

»Verjamem, da je to je model, s katerim bi se dal zelo daleč prid. Imaš argumente s 

strani stroke, petja, ples, pa še motorika s strani gibanja. To je zelo veliko« (F3/C18).  

»Ljudje ne vejo in tudi sodelavke ne vejo, pa so učiteljice prve triade. Pa smo tri na naši 

šoli, pa smo imeli to, da je ena predstavljala, ampak to človek pozabi in so željne tega 

znanja.  

 

e) Formalno izobraževanje učiteljev 

Zadnja podkategorija v sklopu pridobivanja znanja se nanaša na formalno izobraževanje 

učiteljev, kjer so učitelji pomanjkanje znanj s področja slovenske ljudske plesne dediščine 

pripisali sistemu izobraževanja. Učitelji so si bili enotni, da na pedagoški fakulteti niso pridobili 

dovolj znanja za vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni 

proces. Menijo, da so učitelji premalo opremljeni z znanjem, ki je predpisano v učnih načrtih.  

 

V pogovoru v tretji fokusni skupini so gledali v prihodnost in zavzeli stališče, da bi pedagoška 

fakulteta morala opremiti študente s potrebnimi znanji. Manjši del udeležencev je razmišljal o 

                                                      
13 Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport. 
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tem, da bi prvine slovenskega ljudskega plesa poučevali le tisti učitelji, ki bi opravili izpit s tega 

področja.  

»Na pedagoški ni niti kot izbirni predmet, ker če bi bil, potem bi jaz potem tja šla. Sej 

kakšna študentka, k bo mislla, da je to za kmete in se ji to ne da, pa pač ne bo izbrala 

izbirnega plesa« (F2/C23).  

»Ker to, da greš čez sistem neopremljen za to, kar je danes v učnih načrtih, da danes 

tega ne učijo, je grozno« (F2/C24). 

»Kljub vsem neformalnim usposabljanjem se mi še vedno zdi, da bi se moral uveljaviti 

redni predmet na dodiplomskem programu na pedagoški fakulteti« (F3/C22).  

»V učni načrt izobraževanja bi moral notri dat vsebine ljudskih plesov. Na razredni 

stopnji je to že toliko časa, da bi moral vključit sedaj že v proces poučevanja učiteljev. 

Ampak te naše fakultete spijo« (F3/C24).  

»Lahko bi uvedli, da bi lahko poučevali ljudski ples le tisti, ki imajo opravljen izbirni 

predmet tega področja. Tudi za zgodnje poučevanje angleškega jezika niso 

usposobljene vse učiteljice« (F3/C23). 

 

Nekateri so srečanje s plesom na pedagoški fakulteti doživeli pri ustvarjalnem gibu, vendar po 

njihovem mnenju občutno premalo. Od plesov so omenili le rašplo.  

»Ja, mi smo na fakulteti imeli sicer ustvarjalni gib, ki se ukvarja bolj kot ne s 

poučevanjem in kako skozi gib neko snov prikazat, ni pa prov plesa« (F1/C68).  

»Mi smo samo rašplo imel pri ustvarjalnemu gibu« (F1/C69).  

»V semestru smo imeli ustvarjalni gib in lutko. In je bilo tako, da štiri tedne smo imeli 

lutko, štiri tedne smo imeli ustvarjalni gib, pa štiri tedne smo sedeli doma na riti. Zakaj 

te štiri tedne ne bi dali še ljudske plese« (F2/C22).  

 

Učitelji so izpostavili tudi Fakulteto za šport, kjer je Meta Zagorc vsebine slovenskega plesnega 

izročila prenašala bodočim učiteljem. Pri njej je ena učiteljica tudi diplomirala z obravnavanega 

področja. Ena učiteljica je izpostavila, da so se v šoli organizirale in povezale takrat, ko so 

vsebine s področja plesnega izročila prišle v učni načrt. Eden izmed učiteljev meni, da se 

profesorji na fakultetah ne potrudijo dovolj, da bi študente opremili z znanjem.  

»Na Fakulteti za šport je pa bil v sklopu plesa. Meta je imela folkloro in to zares, jaz 

sem diplomo iz folklore naredila« (F1/C71). 

»Mi smo imeli takrat kar veliko težav, ko je prišel ljudski ples v obvezne vsebine v 

osnovno šolo. Takrat smo poiskale potem seminarje in smo dobile nekaj znanj za 

otroške in za ljudske plese. Učiteljice same smo se posnele DVD za interno rabo in smo 

tudi videle, kako laufa« (F2/C28).  

»Ker imajo profesorji doživljenjski sedež, se nič ne premakne. Če bi bili ocenjevani tako 

kot v tujini, bi se mogli krepko podvizat in premislit, kaj bodo študentom dali« (F2/C26). 
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V pogovoru v drugi fokusni skupini se je izkazalo, da je ena učiteljica iskala znanje s področja 

slovenske ljudske plesne dediščine na pedagoški fakulteti pri izbirnem predmetu kulturna 

dediščina na oddelku za razredni pouk, kjer je bila priča slabi praksi.   

»Jaz tudi nisem vedela, kaj točno prijet v roke. In prva varianta mi je bila, da hodim na 

izbirni predmet kulturna dediščina Slovencev. Ljudski plesi menda so kulturna 

dediščina Slovencev, profesorica bi zato mogla dat ta znanja. In grem do profesorice, 

pravim: »Jaz se opravičujem, saj ne vem, ali mi boste znal pomagat, kaj naj jaz, kje naj 

dobim literaturo za ljudske plese.« In me pogleda in reče, da ne ve, da naj grem 

pogledat kam: »Ali pa pejte kakšno učiteljico vprašat, samo ne vem, če vam bo znala 

pomagat.« Potem grem do tiste, ki mi jo je svetovala, pa pravim, da imam problem. 

Sem rekla: »Jaz ne vem, kaj prijet v roko za ljudski ples.« Nič nisem izvedela. Se pravi 

te, ki učijo družboslovje oziroma kulturno dediščino Slovencev, ne vejo pomagati. Jaz 

sem od kulturne dediščine Slovencev pričakovala predvsem kakšne takšne zadeve, kar 

se folklore tiče. Saj verjamem, da kulturna dediščina Slovencev je še marsikaj drugega, 

ampak to, kar smo mi delali, oprosti, pa idiotizem. Bolje, da ne povem, kaj smo delali 

in iz česa sem dobila oceno, ker je res kar malo sramotno« (F2/C25).   

 

 

Slika 161: Pomen poustvarjanja 

5.4.2.2 Pomen poustvarjanja  

V kategoriji so združene izjave učiteljev, ki se vežejo na pomen poustvarjanja slovenske ljudske 

plesne dediščine v vzgojno-izobraževalnem procesu v osnovni šoli. Kategorija pomena 

poustvarjanja slovenske ljudske plesne dediščine obsega tri podkategorije, in sicer izjave, ki se 

tičejo a) odnosa do dediščine, b) osebnih koristi in c) izkušenj učiteljev iz otroštva. Kategorija ni 

posebej značilna za kakšno izmed fokusnih skupin, saj so v vseh treh pogovorih učitelji podajali 

svoja osebna mnenja o pomenu poustvarjanja, ki niso bila vezana na nov model poučevanja. 

Nekoliko več besed na to temo so povedali v prvi fokusni skupini in precej manj v tretji, ko so 

bila tudi vprašanja usmerjena k drugim raziskovalnim problemom. Učitelji so v prvem 

pogovoru razmišljali o pomenu poustvarjanja slovenskega plesnega izročila, se spraševali, 

zakaj je slovensko plesno izročilo smiselno poustvarjati in kaj s tem otroci pridobijo. Z nekaj 

učitelji so s slovenskim plesnim izročilom pomembno povezane izkušnje iz otroštva.  

 

 

POMEN
POUSTVARJANJA

a) odnos do 
dediščine

b) osebne koristi

c) izkušenj učiteljev 
iz otroštva
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a) odnos do dediščine 

V podkategoriji odnosa do dediščine izjave učiteljev kažejo splošna mnenja, povezana z 

vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni program v osnovni 

šoli. Pogosto izjave ne predstavljajo posebnosti in osebnega odnosa, temveč odnos, ki je 

povzet glede na stanje v sodobni slovenski družbi, izjave pričajo o stanju, v okviru katerega 

učitelji slovensko ljudsko plesno dediščino vključujejo v osnovnošolski program. Učitelji 

menijo, da se s poustvarjanjem slovenskega plesnega izročila razvija odnos do narodove 

preteklosti, da s poustvarjanjem razvijajo nacionalno zavest, da je slovenska ljudska plesna 

dediščina po njihovem mnenju del naše zgodovine ter da njeno spoznavanje omogoča 

druženje. O tem so se izrazili z naslednjimi izjavami: 

»Druženje, spoznavanje zgodovine … Nacionalna zavest, kultura« (F1/C2).   

»Je del naše zgodovine, kulture« (F1/C4).  

»To je tako kot poznati slovensko zastavo, himno« (F1/C5).  

»S plesom bo otrok osvojil nekaj kulturne dediščine« (F1/C7).  

 

Predvsem menijo, da so učitelji tisti, ki lahko poskrbijo, da slovenska ljudska plesna dediščina 

ne bo izginila v pozabo, da jo bodo otroci radi poustvarjali, da bo dobila novo veljavo in se 

bodo z njenim ohranjanjem krepile slovenske korenine. Po mnenju udeležencev so učitelji tisti, 

ki morajo učencem pojasniti, kaj pomeni slovensko ljudsko plesno izročilo.  

»Če bomo mi, ki to delamo, na pravi način predstavil, bomo dobil veljavo, sicer ne. Niti 

nas ne bodo resno jemali« (F3/C1).  

»Ja, pa dajmo to mladim, to zdaj rabijo, pa vedno bolj se izgublja slovenska mentaliteta, 

naše korenine« (F2/C1).  

»Dobro, da stvar ne zamre, pa da otroci dobijo eno veselje do tega, pa da mogoče 

rečejo doma, a veš mi smo pa uno zaplesal. Pa je doma še kakšna mami vesela« F1/C8).  

»Pri nas tisti, ki ne hodijo na izbirni predmet ljudski ples, rečejo, to je za kmete. Potem 

se pa v razredu z ostalimi otroki pomenimo, kaj je ta ples, pa od kod izvira in od kdaj, 

in potem čisto drugače gledajo. Da je to drugače, da je to del naše preteklosti. In ko jih 

spremljajo na nastopu, so potem navdušeni, ko vidijo, koliko so se naučili« (F1/C9).  

 

Učitelji menijo, da pri praktičnem spoznavanju slovenskega plesnega izročila otroci razvijajo 

socialne veščine in ustvarjalnost, da gre po njihovem mnenju za kompleksno vzgojo in 

izobraževanje otrok, ki vključujeta razvijanje plesnih sposobnosti – med drugim ritma, 

orientacije v prostoru in gibanja nasploh, ob tem tudi razvijanje pevskih sposobnosti in veščin 

nastopanja.  

»Imamo ta gibanje, ritem, ples, nastopanje … To je super« (F1/C6).  

»Tudi razvijanje socialnih veščin in kreativnosti« (F1/C3).  

»V izročilu je vse, in ples in petje in orientacija, gibanje. Tako da bodimo ponosni, da 

učimo folkloro. Res. Vse tukaj notri. To je res tisto ljudsko. Človeško« (F2/C2).  
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Kot kažejo spodnje izjave, se po mnenju učiteljev v raziskavi velike težave kažejo pri samih 

učiteljih, saj pogosto niso zadostno motivirani, da bi sami v vzgojno-izobraževalni proces 

vključevali spoznavanje slovenskega plesnega izročila niti sami ne gojijo pozitivnega odnosa 

do slovenske ljudske plesne dediščine in posledično tega ne morejo vzbujati pri učencih. 

Menijo, da mora imeti učitelj veselje do poustvarjanja slovenskega plesnega izročila, saj 

finančno k temu ni stimuliran. O tem govorita naslednji dve izjavi: 

»Sodelavka pa uči zbor in ima plačano drugače kot jaz. Jaz delam za doprinos. Za svoje 

veselje še dodatno učim otroke ljudskih plesov« (F3/C2).  

»Ja. Ta odnos … a ne, da bi tudi po razredih posamezne učitelje kdo spomnil, da bi oni 

tudi to mogli delati. Potem pa oni tega ne delajo in zato je tudi potem slab odnos do 

ljudskega plesa in se z njim zafrkavajo in tako naprej. Če bi vsi športni učitelji ples učili, 

se ne bi iz njega norčevali« (F2/C3).  

 

b) koristi otrok 

Podkategorija koristi otrok zajema prvine, ki jih prinaša vključevanje slovenskega plesnega 

izročila v vzgojno-izobraževalni proces. Več učiteljev meni, da otrokom ukvarjanje s slovensko 

ljudsko plesno dediščino prinaša vrsto pozitivnih učinkov tako na ravni trenutnega 

osebnostnega razvoja kot drugih koristi, ki jih otroci dobijo kot popotnico v življenje. Otroci so 

po mnenju učiteljev zaradi ukvarjanja s plesnim izročilom samozavestnejši in se lažje 

izpostavljajo pred drugimi otroki – tako pred tablo pri različnih predmetih kot na odru, ko 

nastopajo. Naslednje izjave pričajo o tem: 

»S plesom daš otrokom prostor pa čas pa zaupanje. Pri ljudskem plesu tudi otrokom 

moraš zaupat, ker potem upaš probat vse in odpret usta in potem lahko poskusiš« 

(F1/C12).  

»Mi smo začeli plesati zato, da bi tiste otroke, ki si ne upajo nastopit pred tablo ali pa 

ust odpret, prek ljudskega izročila (in heca) spravili nastopati« (F1/C13).  

 

Učitelji menijo, da bodo otroci s spoznavanjem slovenske ljudske plesne dediščine pridobili 

sposobnosti, ki jim bodo koristile v življenju. Ukvarjanje otrok s slovenskim plesnim izročilom 

krepi njihovo ustvarjalnost, ob praktičnem izvajanju otroci razvijajo ritmični potencial. O tem 

govorijo naslednje izjave: 

»Otroke toliko opremiš ne samo za ljudski ples, ampak tudi za življenje, da jim bo lažje, 

kot bi jim bilo sicer, kot če nič od tega ne bi dobili« (F2/C4).  

»Ne glede na to, ali ljudski ples gojil naprej ali ne, bo zase nekaj dobrega naredil« 

(F1/C16).  

»Ko jih v šoli sprašujem, kaj so delali popoldne, mi govorijo: na računalniku, pred 

televizijo, malo so zunaj. Tako bodo težko razvijali osebnost v vseh ravneh« (F3/C3).  

»Ker ljudski plesi so lušten inštrument za kreativnost, za razvijanje ritma« (F1/C11).  

»Vse se da z eno voljo pa z enim ta pravim načinom dela in me učiteljice smo ravno na 

tem. Če predhodnica ni vključevala ljudskih plesov, bomo pa me začele. Enkrat je treba 
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začet. Sej otroci tudi kakšen ne zna vezalke zavezat, ga bom pa v devetem naučila, če 

ga mami ni naučila. Z ljudskim plesom se otrok mora srečat« (F2/C5).  

 

c) izkušnje učiteljev iz otroštva  

Naslednja podkategorija zajema izkušnje vseh tistih učiteljev, ki so kot otroci veliko prostega 

časa preživljali zunaj, se igrali na prostem, s sosedi in prijatelji. Menijo, da so se z leti razmere 

spremenile, saj otroci niso več veliko zunaj, zaradi česar so slabše fizično in motorično razviti.  

»Mi smo bili veliko zunaj, ko smo bili majhni. Smo šli k sosedu pozvonit« (F3/C4).  

»Ko sem bila majhna, sem živela v mestu in bila veliko zunaj, sedaj pa smo doma na 

deželi, pa moji otroci nočejo ven in se igrat in rajat« (F3/C5).  

 

Več učiteljev se je po njihovih pričevanjih v svoji mladosti srečalo s slovensko ljudsko plesno 

dediščino, posamezni so mladostniško srečevanje z njo razvijali tudi pozneje v življenju. Med 

učitelji pa so tudi taki, ki se s slovenskim plesnim izročilom v otroštvu niso srečali in jim je ples, 

po njihovem mnenju, izvirajoč iz izročila, precej težek.  

»Včasih se je plesalo vsepovsod, peli so. Ko sem jaz odraščala, so name pazili, peli 

ljudske pesmi, medtem ko so pomivali posodo. Jaz sem rastla s tem. Zdaj pa tega skoraj 

ni več. Ko poskušaš v šolo prit, skoraj nihče ne pozna slovenskih ljudskih pesmi in 

plesov. Poznamo vsi le popevke, marsikaj tujega« (F1/C17).  

»Jaz sem pa že kot otrok … smo plesal, pa potem kot mladinci, pa potem. V glavnem 

smo še sedaj kot zakonci, kot družba, recimo prav drušna. Še zdaj gremo včasih skupaj 

nastopat s folkloro. No, in v glavnem sem že jaz bila vpeta v folkloro. Pri nas je to skozi 

tako in doma je tako in v šoli je tako in še včasih, ko smo v drušni, plešemo, da sem tolk 

notr, da marbit pol ne vem, da drugi ljudje niso toliko not, da ne poznajo tega toliko« 

(F1/C19).  

»Tudi kot otrok se nisem šla toliko teh iger« (F2/C6).  

»Moja sestra mi je rekla: »Evo, ti si pevka, jaz te bom naučila plesat in učit ljudski ples.« 

Tako nisem lih plesalka. Mi je bilo kar težko na začetku« (F1/C20). 
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Slika 162: Vključevanje v pouk 

5.4.2.3 Vključevanje v pouk 

Izjave iz kategorije vključevanje v pouk sem razvrstila v osem podkategorij: a) številne 

možnosti, b) šport, c) glasba14, č) izbirni predmet, d) razmere v praksi, e) obstoječa gradiva, f) 

primer plesa in g) preverjanje znanja. Te smiselno zaokrožujejo razmišljanja učiteljev vseh treh 

fokusnih skupin, ki so se opredeljevali do vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v 

osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program. V posameznih podkategorijah so med 

fokusnimi skupinami opazne razlike, ki kažejo soodvisnost usposabljanja učiteljev po novem 

modelu. Po njem so učitelji videli predvsem številne nove možnosti vključevanja slovenske 

ljudske plesne dediščine v pouk.  

  

a) Številne možnosti 

V podkategoriji številne možnosti prevladujejo izjave udeleženih učiteljev pogovora v drugi 

fokusni skupini. Učitelji so navajali, da so po izkušnjah iz modela videli, da bi slovensko plesno 

izročilo lahko vključevali pravzaprav povsod. Iskali so vzporednice z opismenjevanjem pri 

slovenščini in štetju pri matematiki, plesne prvine, ki so jih spoznali prek modela, bi vključevali 

kot popestritev pouka. Učitelji so bili mnenja, da so pridobili veliko novih idej. Kar nekaj 

izkušenj, ki kažejo, da plesno izročilo lahko vključujejo prav v vseh razredih, se kažejo v izjavah 

v tretji fokusni skupini.  

»Lahko bi povezovali z opismenjevanjem pri slovenščini in s to orientacijo – leva, desna. 

Začni pisati levo. Preden ne ve, kje je leva, ne more začeti« (F2/C38).  

                                                      
14 Za namen kodiranja namesto glasbene umetnosti  uporabljam izraz glasba. 
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»V povezavi z ustvarjalnim gibom recimo ali pa na primer v priročniku. Jaz sicer ne vem 

za prvi razred, tam, kjer so črke, je v priročniku tudi opismenjevanje za slovenščin, 

recimo kako se črke s telesom pokaže, pa tako naprej. Sicer bi brez glasbe, ampak bi se 

postavljali v različne črke in številke« (F2/C35).  

»Ja, jaz sem zdaj kar nove ideje dobila, a ne. Ker sem ravno v prvem razredu. Bi ga 

vključila v osnovno opismenjevanje in štetje. Tako da štetje v plesu, gibu. Ni pomemben 

tempo, ampak da se jih postavi po štiri skupaj. Te ideje sem sedaj dobila malo zraven« 

(F2/C37).  

»Meni je žal, da nisem s temi vajami začela, še preden smo vzeli pisane črke« (F3/C25).  

»Smo videli, da je to tudi sama orientacija v prostoru, pa orientacija na telesu. In to se 

lahko skozi gib veliko osvoji ali skozi sam ples« (F2/C36).  

»Ja, čisto v vseh razredih ga lahko takole vključiš« (F3/C27).  

 

Dva učitelja sta menila, da je plesno izročilo mogoče vključevati tudi k predmetu družba in 

zgodovina. En učitelj pa pozno vključevanje v osmem razredu opredeljuje kot nerodno 

obdobje za prvo vključevanje slovenskega ljudskega plesa v vzgojno-izobraževalni program.  

»Še družba, naravne enote Slovenije ponujajo vključevanje« (F2/C42). 

»V bistvu je ljudski ples vezan na zgodovino, poleg zgodovine se podaja ljudski ples. 

Tako se v 4. razredu srečamo z nordijsko mitologijo in slovansko mitologijo, pa imamo 

potem v 5. razredu Grke, potem imamo Rimljane, v 8. razredu pa potem pride 

renesansa. Potem imamo tudi renesančne plese. Pri nas je to vezano na učni načrt, da 

se ve, ta razred bo v tem letu delal to. In cel razred dela to in cel razred pleše« (F1/C73).  

»Mi smo imeli ljudske plese v osmem razredu. In smo že takrat ugotovili, da je tako 

malo bolj nerodno obdobje za začet učit te plese« (F1/C72). 

 

V tretji fokusni skupini se je spontano odprl pogovor o medpredmetnem povezovanju, kjer so 

bili učitelji deljenih mnenj. Večji del učiteljev se je strinjal s strategijo medpredmetnega 

povezovanja, dva sta, čeprav je učitelj lahko pri svojem delu avtonomen, menila nasprotno.  

»Jaz se ne strinjam s poučevanjem medpredmetnega povezovanja v 2. triadi. Mi 

moramo otroke do 5. razreda navaditi druge stvari, ne pa medpredmetno« (F3/C28).  

»Meni je pa všeč, da takrat, ko obravnavamo dediščino, zraven še zaplešemo« 

(F3/C29).  

»Ja, je res, ampak včasih je preveč na silo to medpredmetno povezovanje« (F3/C30).  

»Saj ni pretirano, si lahko precej avtonomen« (F3/C31). 

 

b) Šport 

Učitelji so bili mnenja, da je mogoče slovensko plesno izročilo vključevati k pouku športne 

vzgoje. Kar precej učiteljev je bilo mnenja, da njihovi kolegi – športni pedagogi v pouk ne 

vključujejo prvin slovenskega ljudskega plesa.  

»Pri športni vzgoji ga vključujem« (F1/C74).  
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»Ampak jaz dam roko v ogenj, da moji sodelavci in športni pedagogi tudi enkrat ni še 

nobeden ene ure imel plesa, kaj šele ljudskega plesa« (F1/C75).  

»Pri nas športni pedagogi ples spustijo. Tudi če je v učnem načrtu, ga spustijo« 

(F1/C76).  

»Pri nas športni pedagog uči ples, ljudskega pa čisto nič. Ima standardnega. Fokstrot 

pleše. Tisto, kar zna« (F1/C77).  

»Na šoli, kjer učim, ne plešejo pri športni vzgoji« (F1/C78).  

 

V pogovoru v tretji fokusni skupini se je izkazalo, da so učitelji po usposabljanju začeli 

vključevati vsebine modela v športne dejavnosti. En učitelj je v izjavah povezoval plesno 

opismenjevanje z opismenjevanjem pri slovenščini in koordinacijo gibanja pri športni vzgoji. 

Otroci so pri izvajanju vaj iz modela slovenske ljudske plesne dediščine po mnenju učitelja zelo 

uživali.  

»Jaz učim drugi razred in sem jim pri športni vzgoji dala prepletanje – ena noga spredaj, 

druga zadaj in tako dalje. Vsi so imeli veliko težav in kako neverjetno se to povezuje s 

pisanimi črkami. Točno tisti, ki imajo težave z grafomotoriko, niso mogli z nogami 

prepletati« (F3/C32).  

»Mi smo z dvemi razredi poskušali pri telovadbi. Ta mali so krehal od smeha« (F3/C33).  

»Uporabila sem določene stvari potem tudi pri drsanju. Povsod se da, tudi pri 

telovadbi« (F3/C34).  

 

c) Glasba  

Vključevanju slovenskega plesnega izročila v pouk glasbene umetnosti so namenili veliko 

besed v prvi fokusni skupini, saj se po mnenju nekaterih učiteljev ljudska pesem povezuje s 

plesom. Učitelji glasbeno umetnost poučujejo s pomočjo slikanic in sledijo njihovim vsebinam. 

Ena izjava govori o tem, da je v petem razredu predviden en ples iz vsake pokrajine. Učitelj v 

drugi fokusni skupini je razmišljal, da bo odslej v uvodnem delu ure izvajal ritmične vaje.  

»Pri glasbeni vzgoji pa v bistvu so ljudske pesmi tako ali tako prioriteta v prvi triadi, 

slovenske ljudske pesmi predvsem. Marsikakšna pesmica je taka, da je potem zraven 

sodi še ples in se potem enostavno še pleše zraven« (F1/C79).  

»Jaz pa sem se pa začela pri glasbeni vzgoji s tem ukvarjat – po slikanici za tretji ali četrti 

razred. Tam so bili pač nekateri plesi opisani in sem se jih po teh opisih učila. Vem tudi, 

da je bilo marsikaj narobe, pa po svoje je šlo« (F1/C80).  

»Glasba 5. razred, po en ples iz vsake naravne enote, iz vsake pokrajine« (F1/C81).  

»Jaz bom tako kot vidve na začetku ure glasbe, pa tudi če nimamo nič v povezavi z 

ljudskim izročilom, vseeno ritmične vaje dodala. To sem se tukaj naučila in se mi zdi 

koristno« (F2/C43).  

 

č) Izbirni predmet 

V tej podkategoriji vključujem izjave, ki se nanašajo na izbirna predmeta ljudski ples in 

umetnost. Podkategorija je značilnejša za drugo in tretjo fokusno skupino, ko so učitelji (po 
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usposabljanju) razmišljali o vključevanju slovenskega plesnega izročila pri teh dveh predmetih. 

Odpirale so se jim nove možnosti vključevanja, po drugi strani pa so uvideli kar nekaj težav, ki 

se pri vključevanju pojavljajo. To so vsebine, ki jih ne gre ponavljati leto za letom, saj bi bile 

potem predstavitve ob koncu šolskega leta iz leta v leto enake. Kar nekaj učiteljev je izrazilo 

težavo z vsebino predmeta, saj učitelji (po njihovem mnenju) poučujejo le tiste plese, ki jih 

poznajo, ali pa menijo, da imajo s strani pristojnih ustanov premalo jasnih navodil, kaj 

poučevati. V šoli se po mnenju učitelja zgodi tudi to, da se za izbirni predmet prijavi premalo 

učencev in se potem ta ne izvaja. Ena izjava je pokazala, da se v šoli ponujajo samo izbirni 

predmeti tistih učiteljev, ki potrebujejo zadostno število ur poučevanja.  

»Jaz pri izbirnem premetu ne ponavljam preveč vsebin, ker vsako leto naredimo 

predstavitev na koncu in ne moremo skoz ene in iste stvari plesat. Zato spreminjam 

program« (F2/C45).  

»Težava izbirnega predmeta je v tem, da je sestavljen učni načrt. Ničesar drugega. Tudi 

s strani ministrstva nič. Ne veš, kaj delat« (F2/C46).  

»Ja, ja samo to je pri nas problem. Tisti plesi se pri izbirnem predmetu ponudijo, ki jih 

športnica pozna« (F2/C47).  

»Ko se ples vključuje kot neobvezna izbirna vsebina v umetnosti, je ključen ples. In sem 

bila tudi zdejle na enem seminarju, kjer so zelo poudarjali povezavo dramatike oziroma 

gledališča in ljudskega plesa, kako to povezovat« (F1/C82).  

»Jaz sem eno leto pri nas ponudila, pa je bilo premalo prijav. V ta predmet umetnost 

sodi še gledališče, filmska vzgoja, glasbena vzgoja, ples itd. To je tako širok pojem, da 

pod tem lahko marsikaj počneš. Moraš biti vsestranski. Pri tem je treba otroke ocenit 

in zato jih moraš nekaj naučit« (F3/C37).  

»Pri nas ne želijo ponuditi izbirnega predmeta v povezavi z ljudskim plesom, ker tisti, 

ki smo zainteresirani, imamo zadosti ur, forsirajo pa tiste (germanistke), ki nimajo 

dovolj ur« (F3/C38).   

 

d) Razmere v praksi  

Učitelji menijo, da slovensko ljudsko plesno dediščino v pedagoški praksi učitelji izvajajo največ 

toliko, kolikor je v učnem načrtu, in le toliko, kolikor morajo. Pravijo, da velikokrat težko 

sodelavce pripravijo do tega, da bi učili ljudske plese, četudi je to obvezno. Izjava, da moraš 

delati s srcem, se spogleduje s podkategorijo odnosa do dediščine.  

»Ljudski ples vključujemo toliko, kolikor moramo« (F1/C83).  

»Ene nič ne delajo, ker jim ni nič jasno« (F2/C50).  

»Kolegice se nočejo lotit učenja ljudskega plesa. Ne vem, kako bi jih motivirali, da bi v 

roke prijeli kakšno gradivo in otroke naučili« (F2/C48).  

»In verjamem, da samo tiste, ki delajo s srcem, lahko ljudski ples v vse programe 

vključijo« (F2/C49). 
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e) Obstoječa gradiva 

V podkategoriji obstoječa gradiva se je izkazalo, da sem stališča učiteljev lahko strnila iz druge 

in tretje fokusne skupine. Ni zaslediti odstopanj in sprememb stališč učiteljev glede na drugo 

ali tretjo fokusno skupino. Učitelji so izražali svoja mnenja o uporabi gradiv, ki se jih pri svojem 

delu poslužujejo. V izjavah je predvsem je mogoče zaznati, da imajo učitelji radi gradiva, ki 

vsebujejo poleg vsebine tudi zvočni posnetek, s katerim si pomagajo pri svojem delu (čeprav 

je glasba prehitra in iz tega zornega kota neprimerna). Katere plese učijo, je povezano z 

delovnim zvezkom, ki so si ga oziroma si ga je izbral aktiv učiteljic.  

»Moje sodelavke se nočejo od kakšnega slabega učbenika poslovit. Nočejo in nočejo. 

Pa tako fajn maš CD, rečejo, to je tako fajn, ko imaš CD« (F2/C52).  

»Jaz se na glasbo ne spoznam, ampak jaz slišim te kritike, da je Peskova pomešala, da 

je prirejala stvari ali kakor koli. Ampak ona je imela te učbenike za laike. Kakor koli, za 

moj občutek so zelo sistematično narejeni. Tudi recepti so v njih in pa posnetki zraven« 

(F2/C51).  

»Jaz sem jih zibenšrit po Peskovi učila, pa je čist prehitro. Ta zvočni posnetek ni 

najboljši, ni najbolj primeren, je zelo hitro in ne gre« (F3/C41).  

»Je pa odvisno, po katerem delovnem zvezku učiteljica dela. Pri nas imamo v petem 

razredu Izidorja« (F3/C40).  

»Velike površnosti se v učbenikih pojavljajo« (F2/C53).  

 

En učitelj je izrazil prepričanje, da vsi ne moremo poučevati enako in da je bistveno, da 

stremimo k skupnemu uspehu. Postali pa so vznemirjeni, ko je eden izmed učiteljev izpostavil, 

da je bil na predstavitvi novega učbenika, kjer slovenske ljudske plesne dediščine skorajda ni 

zaslediti. Precej jih je bilo mnenja, da se je to zgodilo zaradi neznanja na tem področju. Hkrati 

pa so govorili, da bodo učitelji učbenik uporabljali, čeprav jim ta ni všeč, saj mu bodo priložene 

letne priprave in zvočni posnetki.  

»Ne moremo vsi delat na isti način. Kot v jaslih ne moremo vsi pleničk menjat. Eni lažje, 

eni težje. Sej meni se zdi veličina dobre šole ta, da vsak s tem, kar je dober, doprinese 

k skupnemu dobremu. Ker ne more eden vse« (F2/C54).  

»Bila sem ravnokar na predstavitvi učbenika za medpredmetno povezovanje in jaz sem 

se zelo čudila. Tukaj skorajda ni več ljudskega plesa. Prej je bilo (po Peskovi) za vsako 

pokrajino eden, tu pa kar ni več. Vem, da sta samo dva ljudska plesa vključena« 

(F3/C43).  

»Pri snovanju tega učbenika vem, da so sodelovale učiteljice in njihovo mnenje zelo 

upoštevajo. One pa pač ne poznajo ljudskih plesov« (F3/C45).  

»Baje so neke četvorke sedaj mišljene za 5. razred. Res« (F3/C46).  

»Se pa itak potem učiteljice odločijo, kateri učbenik bodo uporabljale. Ja, ampak tu 

zraven dajo letno pripravo, vse CD-je, vse in bodo to vse učiteljice hotele imeti« 

(F3/C47).  

 

 



 

210 

f) Primer plesa 

V podkategoriji primer plesa so učitelji podajali različna mnenja o plesu Ob bistrem potoku je 

mlin in njegovem (ne)vključevanju v pouk. Nekateri so menili, da je ples težak in primeren šele 

v višjih razredih, drugi pa, da ga radi vključujejo že v prvem razredu. En učitelj je zavzel stališče, 

da je odvisno, v kakšni obliki ga plešejo, in drugi, da preprosto obliko lahko zaplešejo že v 

prvem razredu. Nekateri učitelji ga vključujejo z veseljem, drugi menijo, da so se ga že 

naveličali ali pa bi se otroci rajši igrali plesne igre.  

»Ob bistrem potoku je mlin pa ne plešem zelo zgodaj, ker se mi zdi, da ga težko otroci 

plešejo. Da mlinček pravilno odplešejo, je 4., 5. razred. Prej ne. Ne gre« (F1/C85).  

»V prvem razredu pa mlinček ne učim« (F1/C87).  

»Jaz mislim, da je mlinček v redu. Da je tam nekje za 2., 3., bolj tretji se nagibam. Ker 

je dosti časa in počasi bolj« (F1/C88).  

»Odvisno, kakšni so otroci v razredu. Ali so sposobni za mlinček« (F1/C89).  

»Učenci lahko čisto preprosto obliko plešejo Ob bistrem potoku že v 1. razredu. Recimo 

v krogu« (F1/C86).  

»Jaz mlinčka nič več ne učim. Sem se ga naveličala« (F1/C95).  

»Na bruhanje mi gre že ta mlinček. Ne bomo tega delal, ker sem se ga jaz naveličala« 

(F1/C96).  

»Meni se zdi, da otroci bolj uživajo v plesnih igrah, da se lahko bolj sprostijo, da ni tako 

točno naučeno« (F1/C97).  

»Jaz sem gledala, ko sem šla v šolo na nastop za starše. Opazila sem, da je le en par 

plesal po ritmu. Samo eden. Znali so vse korake in obrate, ampak niso ujeli ritma – 

predvsem v drugem delu« (F3/C49).  

 

g) Preverjanje znanja 

V prvem in drugem fokusnem pogovoru so učitelji odprli temo preverjanja znanja. Izjave sem 

zaokrožila v samostojno podkategorijo. Učitelji se strinjajo, da merilo oblikujejo v aktivu, nekaj 

izraženih mnenj priča o tem, da preverjajo in/ali ocenjujejo trud, ki ga učenci pokažejo, ali pa 

plesa sploh ne ocenjujejo.  

»Ja po navadi kriterije za ocenjevanje sestavimo v aktivu« (F1/C99).  

»Jaz tudi zdaj razmišljam, da bi ocenjevala, koliko se trudi, ali se bolj ali se manj« 

(F1/C101).  

»Pri nas se to ne ocenjuje. V smislu ocene se ne daje. Mi gledamo, saj to je kot neko 

sodelovanje. Če se on potrudi in pleše, pa tudi če gre on, ko grejo vsi z desno, on z levo, 

pa tudi če naredi medkorak, ali stoji in gleda druge. Pomembno je, da je noter in se 

vseeno trudi s tistim, kar mora naredit. Mi ne dajemo ocen od 1 do 5. Mi damo vsem 

5. Mislim, brez zamere, tistim, ki gre lahko ples, ko ima ritem, ko ima vse, tisti bi se 

moral 10x bolj potrudit, kot nekdo, ki mu gre težko. In mi na koncu, ko mu moramo 

napisati, kako mu je šlo pri plesu, napišemo, da mu je izvrstno šlo. Trudil se je po 

najboljših močeh, vendar še ne obvlada plesa. Nam ni merilo, da obvlada ples, ampak 

da je užival v tem in da je na koncu nekaj pokazal. Smo imeli primer, ko je znal izvrstno 
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zaplesat, ampak mi imamo še odnos do tega, a ne. Ima pač 4, nima 5. Pa lahko zna na 

koncu 100% plesat po vseh taktih, ampak njegov odnos do dela je tak in ima 4. Imamo 

zelo to močno, odnos do dela. Se pravi, ne zahtevamo od vsakega, da zna perfektno 

zaplesat, da bi imel najvišjo oceno, ampak je pomemben odnos do dela. Sicer se lahko 

vidimo naslednje leto in to popravi. Ampak pri nas so ocene res samo zadnja tri leta. 

Znanje je samo tretjina vsega« (F1/C98).  

 

Nekateri učitelji pravijo, da imajo težavo, saj ne vedo, kako bi učence sploh ocenili. Nimajo 

izdelanih meril in razpravljajo o tem, kaj je primerno in smiselno, ter ne vedo, če delajo prav. 

O tem govorijo spodnje izjave. V enem primeru so v razredu ocenjevala dekleta, ki so plesala 

s fanti.  

»Ampak mi imamo zdaj 1. triada opisno ocenjevanje in je cilj, da zna zaplesati tri ljudske 

plese. Jaz še nisem bila v tretjem razredu. Ali mu bom mogla dati 5 na osnovi ne vem 

česa« (F1/C100). 

»Nisem vedela, kako to ocenit. Jaz sem dala pač eno oceno za nastop in eno oceno smo 

se pogovarjal v oblačilih in smo se vsak narisal v eni folklorni obleki. Morali so napisat 

dele obleke. Fantje, ki imajo manj, pa so mogli še tri ljudske inštrumente napisat. In 

sem ocenila in so vsi imajo po dve petke dobil. Zdaj ne vem, ali je to v redu, ker sama 

ne vem, kako naj to ocenjujem« (F1/C103).  

»Danes sem dala recimo enemu oceno 2, sedaj iščem napako v sebi, čeprav dejansko 

sem se trudila na maksimum, da je dobil 2, ampak jaz vedno v sebi iščem napako, nikoli 

ne v drugem« (F1/C104).  

 

Nekaj udeležencev je podalo mnenje o tem, kaj in koliko ocenjujejo. V prvi spodnji izjavi je 

izražen obseg ocenjevanja, v drugih treh pa mnenja o pomembnosti spremljanja napredka 

učenca. Učitelji so zavzemali stališče, da je razrednim učiteljem po eni strani težje, po drugi pa 

lepše, saj brez težav zaznajo napredek vsakega učenca.  

»Ocenim tisto, kar jih jaz naučim. In če so plesno bolj izobraženi, jih lahko več naučim. 

In nič hudega, če jih jaz učim Ob bistrem potočku je mlin v tretjem razredu in je v 

glasbeni slikanici v petem razredu. Nič hudega, si bodo pa oni kaj drugega izmislili ali 

pa mogoče na drugačni način ali pa bodo inštrumentalno naredili ali pa bodo naredili 

kaj jaz vem. V glavnem s temi stvarmi ni nič narobe. V glavnem otrok, ki ponavlja stvari, 

ki jih pozna, jih samo poglablja in razširja. Saj tudi pravljice znajo na pamet, pa jih kar 

naprej poslušajo« (F2/C55). 

»Mogoče imamo mi razredne učiteljice eno prednost, mogoče pred vsemi ostalimi 

učitelji. Ker mi, se mi zdi, največ napredka vidimo v otrocih. Ker potem, ko so otroci 

starejši, padejo v kalup in se točno naučijo, kako se je potrebno pri učiteljih obnašat. 

Dejansko, kolikor nam je po eni strani težko, nam je v bistvu najlepše. In najbolj tisto 

pristno stvar dobimo od otroka. Pristno veselje, pristno jezo, pristen udarec, karkoli, ali 

pristno psovko pač, ker jo potem kasneje ne« (F2/C57).  
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»Nam v razredu sigurno ni lažje. Ker poleg tega, da moramo otroke naučit, jih moramo 

še vzgojit in jih navadit na šolski sistem, tako da lažje nam ni, nam je pa lepše. Vsaj meni 

je lepše, ker vidim pri enem otroku, ki ga sedaj tretje leto učim, kakšen napredek je on 

naredil na vseh področjih. In tukaj vidim potem zadovoljstvo za sebe, eno zadoščenje, 

da sem nekaj dobro naredila. V tem smislu vidim to« (F2/C56).  

 

 

Slika 163: Načini poučevanja 

5.4.2.4 Načini poučevanja 

Znotraj kategorije sem strnila izjave, ki se tičejo načinov poučevanja. V kategoriji sem tako 

našla šest podkategorij, ki sem jih poimenovala: a) priprava na poučevanje, b) postopnost, c) 

postopnost po novi praksi, č) razvijanje ritma in d) natančnost izvedbe. Učitelji so se 

opredeljevali in razmišljali o načinih poučevanja ter predvsem v drugi in tretji fokusni skupini 

poudarjali pomen postopnosti po novem modelu.  

 

a) Priprava na poučevanje 

Učitelji se na poučevanje slovenskega ljudskega plesa pripravljajo precej časa – po izjavi sodeč 

tudi 5 do 6 ur za eno šolsko uro. Zmanjkuje jim idej in znanja. O tem pričajo spodnje izjave.  

»Res je veliko, odvisno od tega, kako se pripraviš na poučevanje ljudskega plesa« 

(F1/C108).  

»Tudi po 5, 6 ur časa mi vzame priprava. Tudi sama sprobam, tudi sama zaigram. Grem 

čez vse te faze, jaz ne grem v razred s plesom, dokler ga sama ne znam, da vsaj korake 

znam« (F1/C111).  

»Glede na to, da se več ali manj iščem in lovim, kar dosti časa porabim za pripravo« 

(F1/C110).  

»Včasih je bilo mogoče bolj tako iz glave učiti, z leti pa gre to hitro ven in jaz si vse 

napišem« (F1/C112).  

NAČINI POUČEVANJA

a) priprava na poučevanje

b) postopnost

c) postopnost po novi praksi

č) razvijanje ritma

d) natančnost izvedbe
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»Teh idej mi zmanjkuje, človek se nekako iztroši ali pa nima vedno tistega elana« 

(F2/C58).  

 

Mnenje razrednega učitelja je, da so priprave, ki potekajo z ostalimi sodelavci, zanimive in 

prijetne. Čeprav so nekateri mišljenja, da učitelj, ki vsako leto poučuje v istem razredu, nima 

skorajda nobenih priprav, po mnenju udeleženih učiteljev to ne drži. Ena učiteljica ne bi nikoli 

učila drugje kot samo v petem razredu.  

»S pripravo na ljudski ples imamo dejansko več dela. S tem druženjem, ki ga imamo, ko 

skupaj načrtujemo, s tem toliko dobiš kot človek, da sploh ne bi hotla zamenjat z 

nekom, ki uči zgodovino na predmetni stopnji. Ne bi hotla« (F2/C62).  

»Najbolj enostavno ti je, če si stalno v enem razredu, ker imaš učne priprave že v 

glavnem narejene. Za vsako uro samo malo dodelaš in popraviš glede na otroke, ki jih 

imaš, osnovo pa imaš narejeno. Če pa ti kar naprej menjaš, recimo jaz, ko hodim iz 

prvega v tretjega, je težje. Jaz si drugo leto, ko bom dobila prvega, s tistimi starimi 

pripravami ne bom imela kaj pomagat. Dobila bom novo vzgojiteljico, ker je šla tista v 

vrtec, in dobila bom druge otroke« (F2/C59).  

»Ne bi se strinjala s tem, da greš z isto pripravo pa da dodelaš. Tudi učbenik in te stvari 

tolikokrat zamenjamo in to je tudi od človeka odvisno. Tudi nekdo, ki uči zgodovino 

leta in leta, lahko veliko novega naredi ali pa sedi« (F2/C60).  

»Meni se v petem res tako fajn zdi. Res so se že vsega hudega navadili skozi leta. Lih 

toliko, da še vidi učiteljico kot vaaaav. Zadnjič mi je eden rekel, da verjetno zato še 

nimam moža, ker sem učiteljica, pa nobeden ni dosti dober. Tak si v njihovih očeh. Po 

drugi strani so pa že navajeni vsega in veliko naredijo sami« (F2/C61).  

 

Učitelji se različno pripravljajo na poučevanje, večina je bila mnenja, da se na poučevanje 

najbolj pripravi s tem, ko se sama dovolj dobro nauči plesa. To izražajo naslednje izjave.  

»Tisto, kar si v glavi narediš in si napišeš in si še narišeš, tisto potem po navadi ni 

realno« (F1/C114).  

»Tako da se tudi sam naučiš korakov in vseh teh stari, preden greš pred otroke, moraš 

se to naučit« (F1/C117).  

»Sem pa tudi sama tak človek, da moram zelo avtomatizirat stvari. In ko jih imam 

enkrat utečene, potem mi ni problem naprej prenašat. Dokler nimam, pa tipam. Se mi 

zdi, da so me že velikokrat otroci kaj naučili« (F2/C63).  

»Včasih pri nas v dnevni s sodelavko pleševa in vadiva« (F1/C115).  

 

Po mnenju enega od učiteljev otroci dobijo odpor, če se ob učenju plesa ne zabavajo in plešejo 

ves čas le eno stvar. Udeleženec v tretji fokusni skupini je bil mnenja, da nov model poučevanja 

ponuja pestrost izvajanja učnih ur. Učitelj v prvi fokusni skupini je izrazil prepričanje, da je pri 

poučevanju mlajših otrok potrebna izjemna srčnost, pri večjih pa občutna taktnost. Slednje 

izjave pričajo o tem: 

»Otroci ne marajo skoz ene in iste stvari plesat, zato je ta model super« (F3/C50). 
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»Če jim je pretežko, dobijo odpor. Meni se zdi, da se morajo ob učenju plesa zabavat« 

(F3/C51).  

»Pri ta malih je dovolj, da si srčen. Oni te začutijo in potem z njimi lahko delaš. Pri ta 

malih ti morejo zelo ležat, da si ti srčen in da imaš tudi smisel za njih. Pri teh ta velikih, 

ki jih pa že malo hormoni medejo, pa moraš biti precej bolj takten in mogoče kdaj še 

pregnan, pa ti mogoče kdaj uspe« (F1/C113).  

 

b) Postopnost 

Učitelji v svoji praksi po njihovem mnenju precej pozornosti posvečajo postopnosti, na čemer 

sloni didaktika poučevanja. Vsaj polovica jih je menila, da je poučevanje plesa treba razvijati 

po korakih, čeprav čas včasih tega ne dopušča. Učitelji so izhajali iz svojih izkušenj, učence pa 

v ples uvajali tudi prek iger in pesmi. Posamezni doma ples analizirajo po taktih z besedami, 

da ga znajo zaplesati. Pripravijo tudi oporne točke, s katerimi si pomagajo pri poučevanju. 

Izjave iz prve fokusne skupine: 

»Najprej izhajam iz nekih svojih izkušenj, potem poskušam vse preko igre nekako 

otrokom približati ples, da se najprej nekaj igramo, da tiste osnovne korake nekako z 

igro prenesem otrokom. Potem pa napovem, kaj naj bi se naučili. Probam vedno tudi 

vključiti pesmi zraven. Vsi ti otroški plesi so nekako opremljeni tudi s pesmicami. Se jo 

v osnovi naučimo, tako da moram reči, da mi je kar težko in tudi porabim ogromno časa 

zdaj na začetku. Do sedaj sem otroke naučila dva plesa« (F1/C118).  

»Mi začnemo predvsem z igricami. Majka stopi iz kolodvora in tako naprej« (F1/C130). 

»Jaz si samo oporne točke napišem pa kakšno skice. Tako da tudi tam potem, ko moraš 

kaj pogledat, da lih ne bereš« (F1/C121).  

»Jaz se lotim tako, da se ga naučim po taktih z besedami, tako da znam. Zbiram plese 

glede na to, kje je bil zapis narejen, glede na bližino našega kraja« (F1/C119).  

»Jaz bi si več časa vzela za postopnost učenje, pa je problem čas« (F1/C129). 

 

Učitelji so veliko besed (predvsem v prvi fokusni skupini) namenili dejstvu, da so jih v svoji 

pedagoški praksi učenci mnogokrat s svojimi praktičnimi izvedbami opozorili, da jim je učenje 

prezahtevno in da potrebujejo postopnost. Ko so opazili, da učencem plesna izvedba ne gre, 

so spremenili postopek in jih začeli učiti počasneje – korak za korakom.   

»Drugače se pa spomnim, ko ste vi učila na enem seminarju, ko ste rekla, mislim da 

valček, to se celo leto učijo. Jaz sem se kar za glavo držala, jaz sem jih to čist prehitro 

učila« (F1/C122).  

»Sem poskušala že preko šolskega leta v 4. razredu. Pobelelo pole, samo toliko da 

vidim. Pa je bilo nekaterim fantom še zelo težko hodit. Težko jim je bilo hodit« 

(F1/C124).  

»Jaz sem pred leti hotela plesat pa plesat in otroci so me gledal. Kakšen si je mislil, 

baba, kaj hočeš. Men je bilo pa čudno, pa kako mu ne gre v noge, saj sem pokazala. 

Potem (po seminarju od Knifica) smo pa začeli drugače, postopno. Smo se začeli v 

bistvu tako hecat, da jih dam vse na tla, pa najprej roke tolčejo, potem noge tolčejo, 
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potem se pa vstane in tako. Se mi zdi, da tudi tisti, ki je mogoče malce manj spreten, 

dobi neko predispozicijo s tem, ko po tleh tolče, da mu potem vsaj nerodno ni« 

(F1/C125).  

»To je znanstvena fantastika postavit se v diagonalo. To mi je bilo šele potem jasno, ko 

sem jim rekla v diagonalo. Smo potem spremenili zadevo, ampak včasih pozabiš, koliko 

so otroci stari. Ampak če ne gre, ne gre« (F1/C126).  

 

Učitelji so v pogovoru v drugi fokusni skupini povedali, da je povsem drugače, če najprej začneš 

poučevati z raznimi ritmičnimi vajami in če si za ples lahko vzameš dovolj časa. Strinjali so se 

tudi, da mora poučevanje potekati v več fazah in mora biti dokaj preprosto in zabavno. O tem 

govorijo naslednje izjave: 

»Je res drugač, če greš postopoma, počas z raznimi ritmičnimi vajami, veliko lažje 

osvojijo, potem podrobnosti zraven dodajaš. Na koncu res plešejo drugač, kot če se 

učijo dve, tri ure en ples in rečeš znamo« (F2/C65).  

»Danes sem videla, da je potrebno več časa pustit za določeno fazo. Mi imamo 

problem, da smo zelo storilnostno naravnane in mislimo, če v pač eni uri ali dveh urah 

ne gre, da pa smo neuspešne. Enostavno je treba za vsako fazo več časa pustit, več 

ponovitev, pa potem mogoče tudi na drugačen način. Pa potem naslednja faza lažje 

gre. Če pa hočeš na hitro, ni uspeha« (F2/C69).  

»Za otroke tako ali tako to osnovno varianto prilagodiš. Tako da je en ples ali dva iz 

vsake pokrajine vrh glave zadosti. Sploh če se greš še igro s tem potem. Ker v osnovi 

šele na koncu po vsej tej igri pride do tistega uradnega zapisa brez tiste drže« (F2/C66).  

 

c) Postopnost po novi praksi  

Podkategorija je značilna za drugo fokusno skupino, saj so učitelji po usposabljanju povedali, 

kako bodo s pomočjo modela in novo pridobljenega znanja spremenili svojo obstoječo 

pedagoško prakso. Velik pomen so pripisali dejstvu, da bodo spremenili svoj način poučevanja 

in bodo učence na njim ne povsem zaveden način plesno opismenili, razvijali občutek za ritem, 

predvsem pa bodo ustvarjalnosti pustili prosto pot, ki so jo doslej omejevali. O tem govorijo 

izjave: 

»Upoštevala bom dejstvo, da res sploh ne bi vedli, da se učijo plesa, če gre to postopno. 

Ker oni točno vejo, da je sedaj konec igric za gib pa plesnost, za enakomerni ritem. Zdaj 

se učimo ples. Dosti preveč sem razmejevala to, se mi zdi. Pa malo več si upati te 

ustvarjalnosti. Ker meni se je zdel slovenski ljudski ples nedostopen. Tukaj sem malo 

toga. To mi je nekaj novega zdaj dalo, da si lahko malo več upam« (F2/C71).  

»In jaz sem prišla sama pri sebi do enega novega spoznanja. Mi smo se sicer igrali, vem, 

da sem tudi spodbujala, ampak mogoče sem si pri tem sama upala malo premalo biti 

kreativna, in s tem, ko tudi sama nisem dajala primernega vzorca. Sem tudi v njih 

vzbudila manj, kot bi, če bi rekla, kar daj, kar ti poskusi. Jaz sem videla tudi veliko novih 

stvari, veliko sem jih tudi sprobala skupaj z vami« (F2/C82).  
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»Zdaj pa to vidim, kaj vse bi tam lahko, na različne načine, več možnosti, različne gibe 

znotraj enega plesa samo« (F2/C78).  

 

Učiteljem se je v drugi fokusni skupini zdelo, da so vaje za obvladovanje prostora in orientacije 

ter vaje za refleks izjemno koristne in zanimive. Kot so zagotavljali, se bodo poučevanja lotili 

mnogo bolj sistematično in pri otrocih razvijali plesnost, upoštevali plesne drže in plesne 

formacije. Menijo, da bodo spoznavanju prvin slovenske ljudske plesne dediščine namenili 

daljše časovno obdobje.  

»Večji poudarek bom dala v glavnem na prostor in te stvari. Se mi zdi pri teh ta malih 

pomembno. Da se potem tudi začutijo drug drugega, da potem tudi lažje delajo« 

(F2/C73).  

»Tudi več teh uvajalnih vaj, pa za orientacijo prostora so mi bile všeč« (F2/C74).  

»Jaz moram tudi še malo predelati stvar, didaktiko, verjetno bom najprej z 

obvladovanjem prostora začela, potem pa tudi tele reflekse. Pri teh da bi pridobila 

nekako občutenje tudi tega, pa občutenje in upoštevanje« (F2/C77).  

»Razvijanju plesnosti bom dala še večji poudarek. Kar precej novih idej sem pridobila. 

Tako da smo se samo dva plesa naučili, pa je bilo še to preveč, kot vidim. Verjetno bi 

bil eden dovolj do sedaj« (F2/C76).  

»Več bom delala na postopnosti, tempu, temu, kaj smo imeli refleksa, teh stvareh. Pa 

pri plesu bi šla bolj počasi. Ne v dveh urah, ampak naredit v dveh mesecih« (F2/C80).  

»Jaz bom pa mogoče malo bolj sistematična postala, ker sem zelo spontana in si včasih 

ne znam teh stvari razdelit. Pa mogoče to desna noga, to bosa noga. Zelo dobro« 

(F2/C81). 

»Meni se zdi dobro to sistematično plesno opismenjevanje, kar smo sedaj, včeraj in 

danes, bile deležne. (Prikimavanje ostalih.)« (F2/C87). 

»S tem sem se prej ukvarjala tako čisto malo, recimo dve urici, dve stvari, pa potem na 

ples. Prehitro sem šla« (F2/C91). 

 

č) Razvijanje ritma 

Učitelji so se v vseh treh fokusnih skupinah dotaknili razvijanja ritma. Po njihovem mnenju 

vsako usklajeno gibanje omogoča razvijanje ritma in otroci imajo ponavljajoče se vzorce, ki 

nakazujejo ritem, radi. Nekateri učitelji začnejo poučevati prvine slovenske ljudske plesne 

dediščine tako, da otroci najprej usvojijo ritem. Ena učiteljica je bila kritična do učnega 

standarda, saj meni, da otrok ritma ne more imeti razvitega, pač pa ga veš čas razvija. Druga 

pa je poudarjala, kako bistveno je, da otroci znajo poslušati, slišati, saj je to podlaga za 

obvladovanje ritma.  

»Konec koncev je vsako gibanje tudi razvijanje ritma. Ritem rabiš tudi pri govoru, ritem 

rabiš tudi pri branju, dejansko ritem povsod rabiš« (F1/C134).  

»Začnemo tako, da usvojijo ritem, tudi razne igre se gremo. In potem počasi, počasi se 

začnemo učiti korake. Potem ko naredimo korake, si s pikicami narišem, kako bodo 
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postavljeni. In potem vadimo, in potem včasih uspe, včasih bolje, včasih slabše« 

(F1/C135).  

»Mi je pa bolano, da imaš standard v drugem razredu pri glasbi – ima razvit ritmični in 

melodični posluh. Nihče ga nima razvitega – vsi ga razvijamo ves čas« (F3/C53).  

»Zdaj poudarjam poslušanje, da slišijo glasbo, ker je problem, da ne začutijo ritma. 

Videla sem, da moram nekaj narediti, ker niso pravilno tekli …« (F2/C101).  

 

d) Natančnost izvedbe 

Podkategorija je značilna le za prvo fokusno skupino, ko so učitelji razmišljali o tem, da je 

natančna izvedba odvisna od ciljev, ki jih želijo doseči. Menili so, da za predstavitev razreda 

staršem kakovostna izvedba ni tako pomembna kot za predstavitev drugim ljudem. Po mnenju 

nekaterih je odvisno tudi, ali so otroci mlajši ali starejši. Ples naj bi bil pri mlajših (prvi in drugi 

razredi) učencih v primerjavi s starejšimi (četrti in peti razredi) bolj za zabavo – kakovostna 

izvedba naj bi bila pomembnejša pri starejših. Ena učiteljica je učence snemala, zato da bi lahko 

natančno videli, kje so bili pri izvedbi površni.  

»Odvisno, kaj ti je pomembno. Ali ti je pomembno, da bi toliko natreniral otroke, da 

bodo to nastopal pa da bo nekam zgledalo, ali ti je bolj pomembno, da boš otroke samo 

naučil, pol je pa vseeno, kako to zgleda. To je zelo pomembno. S kakšnim namenom to 

narediš. Če bom jaz naredila to zato, da bomo potem v razredu naredili in bodo potem 

starši prišli gledat in bodo vsi navdušeni, samo da bodo njihovi otroci nastopali, potem 

dejansko ni tako zelo pomembno, tudi če gredo enkrat z levo enkrat z desno, ker starš 

bo gledal svojega otroka. Če bom pa jaz to hotela pokazat drugim, bom pa mogla to 

natrenirat« (F1/C137).  

»V prve razrede sem vključevala ljudski ples, da je bilo bolj za veselje. Kako so izvedli, 

ni bilo toliko pomembno. Zdaj, ko imam malo starejše otroke, zdaj moram pa res pazit 

na korake, da res poštimamo stvari, da je enotno« (F1/C138).  

»Jaz sem za 4., 5. razred že mal sitna pri mrzulinu« (F1/C139).  

 

  

Slika 164: Ustvarjalnost 

5.4.2.5 Ustvarjalnost 

Kategorija ustvarjalnost zajema dve podkategoriji: a) spodbujanje otrok in b ) posebne potrebe. 

V kategoriji so se učitelji opredeljevali do ustvarjalnosti in predvsem nakazovali vidik 

USTVARJALNOST
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b) posebne potrebe
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spodbujanja k ustvarjalnosti. V pogovorih so učitelji predstavili nekaj primerov stališč učencev 

do vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v pouk.  

 

a) Spodbujanje otrok 

Učitelji menijo, da pri prenašanju slovenskega plesnega izročila otroke spodbujajo, da tudi 

sami ustvarjajo. Pomembno se jim zdi, da učenci ustvarjajo sami in da ustvarjajo 

samoiniciativno, saj so le tako lahko tudi učenci zadovoljni. Pomembno se jim je zdelo, da 

učitelj učence zna spodbuditi k ustvarjanju, potem pa učenci dajejo ideje. S takim načinom 

dela se lahko učenci naučijo tudi posameznih plesov. Učitelji so menili, da je več ustvarjalnosti 

prisotne v prvem triletju. V drugem fokusnem pogovoru so učitelji izpostavili, da model (in 

usposabljanje) stremi k spodbujanju ustvarjalnosti. Eni učiteljici plesno izročilo ponuja osnovo 

za nadaljnjo ustvarjanje.   

»Se pa obnese to, da so večkrat glasbo slišal. Veliko otrok ljudske glasbe niti ne pozna. 

Ampak pri nas se poleg ustvarjanja, za podlago pripravi ljudska glasba. Pa se mi zdi, če 

otrok od kjer koli pozna nek glasbeni obrazec, bo mogoče sam od sebe začel s 

svinčnikom tolči, pa če je to matematika, glasba« (F1/C146).  

»Pa idej nimamo toliko, na toliko različnih načinov isto stvar (kot je v modelu na 

primer), pa da jim je zanimivo. Ne moreš kar naprej en in isti korak guncat, je kvečjemu 

vse slabše. Tukaj je pa toliko idej. Lahko ustvarja učitelj in otrok« (F2/C103).  

»Dejansko lahko ustvarjaš formacije, take ali pa drugačne na katero koli glasbo tudi« 

(F2/C105).  

»Od tega seminarja ne bom odnesla samo to, kar je tukaj notri zapisano, ampak tudi 

to, da bom otroke naučila spodbujat, da bodo poskušali prevzeti tudi ustvarjalno 

vlogo« (F2/C107). 

»Saj to je umetnost pri otroku, ga do tega pripravit, da potem oni začnejo ustvarjat. 

Tako kot ste vi nas spodbudila« (F2/C106). 

 

b) Posebne potrebe 

V vseh treh fokusnih skupinah so učitelji izpostavili otroke s posebnimi potrebami. Omenili so 

učenko, ki je avtistka in je bila pri vajah najustvarjalnejša, učenca s cerebralno paralizo, ki se 

je zlahka vključil v program poustvarjanja slovenskega ljudskega plesa, učenca, ki je bil 

vedenjsko moteč in je zaposlitev ob plesu našel na improviziranih bobnih, ter učenko, ki je bila 

nadarjena in je učiteljici zlahka pomagala pri poučevanju plesa. Učitelji so izpostavili nadarjene 

učence, na katere velikokrat pozabimo in jih obravnavamo kot vse ostale. Zdelo se jim je, da 

je model zelo primeren tudi zanje. O tem sledeče izjave: 

»Ena punčka me je presenetila, ki je avtistka. Najprej že to, da se je odločila, da bo šla 

z nami plesat. Nikakor se v nobeno dejavnost noče vključit in ona je bila najbolj 

ustvarjalna pri teh stvareh. Te vzorčke je ona najbolj zanimive sestavljala« (F3/C57).  

»Pri nas se je začel z enim, ki je bil blazno moteč pa je rad glasbo vrtel. Smo dali 

posnetek, ki ga je vrtel. Drugi so plesali, jaz sem mu pa dala škatlo, dva pokrova, pa eno 
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kuhlo pa eno barvico. Ta otrok je bobne tolkel, da kaj takega še nisem videla« 

(F1/C148).  

»Ena deklica, ko sem jim jaz kazala, pa je rekla: »Ne učiteljica, če bomo šli v tisto smer, 

se bomo zaletel.« Pa sem rekla: »V redu, tako pejte, v tisto smer, kot je rekla.« Pa je 

dejansko prav mela. Sem jo upoštevala, tako da to je vedno tudi kakšen otrok tak, ki te 

zelo prekaša ali vsaj dohaja ali ima smisel« (F2/C109). 

  

 

Slika 165: Glasbena spremljava 

5.4.2.6 Glasbena spremljava 

O glasbeni spremljavi je zavzetih največ mnenj iz druge fokusne skupine, čeprav ne gre 

zanemariti tudi izjav prvega in tretjega pogovora. Opaziti je mogoče, da se trditve učiteljev ne 

razlikujejo od ene do druge fokusne skupine. Usposabljanje ni bilo soodvisno z uporabo glasbe, 

ki spremlja plesne prvine slovenske ljudske dediščine. Kategorijo sem razdelila v dve 

podkategoriji: a) izvajanje v živo in b) zvočni posnetki.  

 

a) Izvajanje v živo 

V tej podkategoriji so združene izjave učiteljev, ki govorijo o tem, da jim je največkrat 

spremljavo pri plesu predstavljalo petje. Učitelji so navajali tudi, da znajo igrati na glasbilo 

(harmonika, kitara) ali pa za predstavitev povabijo učenca, ki igra na kakšno glasbilo. 

Harmonikarji so po mnenju ene učiteljice zelo priljubljeni. Učitelji so pozitivno naravnani k živi 

glasbeni spremljavi. Včasih jim je težko dajati napotke, če sam igraš ali šteješ. Ena udeleženka 

je pojasnila, da učencem v razredu ponudi tudi druga glasbila in s tem posredno ustvari 

prijetno vzdušje. En učitelj je razmišljal, da bi učence pri plesu s kakšnim glasbilom lahko 

spremljal tudi kakšen oče. Ena izmed udeleženk je izjavila, da harmonike preprosto ne mara.  

»Cel razred poje, ko plešemo. Ne vem, saj ne vem, če delam prav« (F1/C151).   

»Pri malih je pa petje spremljava. Za šolske praznike pa imamo skupino, ki igra drugače, 

v živo« (F1/C160).  

»Učenec še vedno pride v razred igrat. Ampak je težko. Ko imamo mi, ima on običajno 

še pouk in je težko« (F1/C156). 

»Drugače se ples pokaže, če imaš živo glasbo, kakor pa če imaš nek CD« (F1/C154).  

»Težko je tudi potem zraven napotke dajat, če moraš sam igrat ali štet« (F3/C61). 

»Jaz moram povedat, jaz sem alergična na frajtonarce, ker jo vsak drug že igra. In še 

moj oče jih popravlja in vem, kako je to uglašeno« (F2/C114).  
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b) Zvočni posnetki 

V podkategoriji so združene izjave in izkušnje učiteljev iz vseh treh fokusnih skupin. Mnoge 

učiteljice se poslužujejo zvočnih posnetkov in zgoščenk. Veliko težavo pri zvočnih posnetkih 

jim predstavlja tempo izvajanja, saj je ta največkrat prehiter. Učitelji se sprašujejo, če je prav, 

da izvajajo slovenske ljudske plese ob zvočnih posnetkih, in imajo hkrati slabo vest, ker se 

večkrat poslužujejo posnetkov kot pa žive glasbene spremljave. Nekateri učitelji pri pouku 

uporabljajo zvočne posnetke, ko pa se kje predstavljajo, pokličejo godca na kakšnem glasbilu.  

»Me pač to delamo vse na to slovensko ljudsko glasbo iz cedejev. Mi smo npr. od 

Katalene imeli dva CD-ja ali pa tisto, kaj je že, Kurja koža. To so že tisti, ki malo 

poustvarjajo, da ni sama harmonika pa da otroci prav radi to poslušajo. Pa da je zraven 

še zapeto v kakšni primorščini, da se malo posmejejo, preden sploh ugotovimo, kaj 

pojejo. V bistvu je to otrokom všeč, ker jim je drugače kot tisto, kar govorijo in poznajo« 

(F2/C112).  

»Ja, hitrost je vedno problem, ker so vsi posnetki, ki jih kjer koli najdeš, prehitri« 

(F3/C59).  

»Bi mogla biti glasba v živo, vem, ampak mi je nimamo« (F1/C170).  

»Če gremo kam nastopat, recimo manjša skupinica, npr. v Dom upokojencev, gremo 

tudi s CD-jko, ker pač je dovolj, da si upajo pokazat« (F1/C171).  

 

 

Slika 166: Plesopis 

5.4.2.7 Plesopis 

V kategorijo o načinu zapisa plesa sem zajela dve podkategoriji: a) kinetografija in b) 

preprostejši slikovni prikaz. V prvi podkategoriji so izražena mnenja učiteljev o plesnem zapisu, 

ki je mednarodno uveljavljen, in v drugi podkategoriji mnenja o zapisih, ki sem jih ustvarila na 

novo za pomoč pri modelu.  

 

a) Kinetografija 

Podkategorija kinetografija zajema odgovore učiteljev prve fokusne skupine. V njihovih izjavah 

je videti, da velika večina ne zna uporabljati kinetogramov, čeprav jim ne predstavljajo 

popolne neznanke. Nekateri vseeno prepoznavajo posamezne simbole. Zapisi se jim zdijo 

težki, velikokrat neuporabni in zapleteni. To izražajo njihova mnenja: 

»Tko tiste grablce, tisto so roke, a ne« (F1/C176).  

»Nikol tistega ne vem. Vedno moram gledat tisto zeleno knjigo zraven« (F1/C177).  
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»In potem recimo, če ne vem, grem nazaj poiskat kakšen ples, ki ga poznam« 

(F1/C178).  

»Se mi zdi toliko pa tega res ne rabim in niti se ne trudim, da bi se to naučila. Potem si 

tiste skice delam, ki jih, če jih sama delam, razumem. Vem, da imam iz teh seminarjev 

cel kup zapiskov. Na seminarju mi je bilo vse jasno, doma pa ne več« (F1/C181).  

»Težka je ta pisava in zakomplicirana« (F1/C183).  

 

b) Preprostejši slikovni prikaz 

V drugi in tretji fokusni skupini so bili udeleženci že seznanjeni s figurami, ki so bile ustvarjene 

za model poučevanja prvin slovenske ljudske plesne dediščine. Menijo, da so te skice 

uporabne in bodo predvsem začetnikom (in navsezadnje poznavalcem na tem področju) zelo 

koristile. Slikovni prikazi se jim zdijo v primerjavi s kinetogrami jasnejši in lažji za uporabo. Zdi 

se jim prav, da so narisani ob notah in da so plesalci po spolu, zapisi pa so se jim zdeli 

uporabnejši od morebitnega posnetka.  

»Ko bom začela učit, mi bodo te skice zelo pomagale. Zdaj sem čist dojela. Ker ko sem 

pa jaz gledala tiste kvadrat, še izgovorit ne znam tistega zapisa podolgovatega, ki ste 

ga pokazali. Sem se ustrašila (op. a. kinetograma)« (F2/C115).  

»Ker je v bistvu točno po notah je napisano točno po dobah. 123 123 123« (F2/C122).  

»Ja. Fajn se vidi postavitev, kje stoji fant, kje stoji punca, vidi, kdaj je potrk, vidi se drža, 

vidi se doba, vidijo se roke, noge in še doba« (F2/C123).  

»Pa še obrat se vidi« (F2/C125).  

»V bistvu še boljše kot posnetek v kakšnem primeru« (F2/C124).  

 

Slikovne zapise so učitelji odnesli v svojo pedagoško prakso in preverili prepoznavanje pri 

svojih sodelavcih, zato so v pogovoru v tretji fokusni skupini izpostavili, da je bilo sodelavcem 

brez poznane melodije težko interpretirati ples s slikovnim prikazom in notami. Največkrat pa 

se kolegice niso želele niti poglobiti, saj menijo, da je lažje, če jim same pokažejo. Ena učiteljica 

je povedala, da njena sodelavka ni imela težav in je ples brez težav razvozlala s pomočjo 

novega zapisa. Ena učiteljica je v pogovoru povedala, da bi zdaj gradivo brez težav razumela s 

pomočjo teh skic, in druga, da bi ob notah imele zapisano še besedilo. O tem pričajo naslednje 

izjave.  

»Vprašala sem kolegice v šoli, če bi po zapisu (za mrzulin), ki si ga zadnjič prinesla, 

vedele, za kateri ples gre. Pa so najprej rekle, če ji lahko povem malo melodije. Nisem 

jim hotela pomagati z melodijo. Hotela sem od njih izvedeti, če se iz tega, kar je 

narisano, kaj znajdeš. In niso znale. Potem sem jim vseeno zapela melodijo, pa še vedno 

niso znale« (F3/C65).  

»Jaz pa mislim, da bi potem skupaj z melodijo ples prepoznale« (F3/C66). 

»Ena moja kolegica je pa znala brati slike. Je rekla, poglej tukaj se vrtita, tukaj sta v 

paru, se držita za roke. Ona ima nekaj znanja s področja baleta, ni povsem plesna 

začetnica« (F3/C67).  



 

222 

»Moje kolegice pa so rekle, zakaj bi to znale, saj nam boš to ti povedala. Saj imamo 

tebe na šoli. To boš ti naučila« (F3/C68).  

»Jaz sem sodelavkam pokazala gradivo in tisti ples. Naše so gledale in rekle, da se 

znajdejo, ampak ene ne poznajo in bi imele besedila zraven napisane« (F3/C71).  

 

 

Slika 167: Predstavljanje javnosti 

5.4.2.8 Predstavljanje javnosti 

Kategorija obsega pet podkategorij, in sicer: a) učinki nastopanja, b) vloga staršev, c) kje in 

kdaj, č) program in d) obseg nastopov. Učitelji so izražali svoja mnenja glede kakovosti izvedbe 

na nastopu, kako na predstavitvah in vključitvah upoštevati starše, ob kakšnih priložnostih 

pravzaprav nastopati in kaj pravzaprav vključiti v nastop.  

 

a) Učinki nastopanja 

Podkategorija zajema izjave, ki se tičejo predstavitve slovenskih ljudskih plesov širši javnosti. 

Učitelji so prepričani, da je nastop za učence učinkovit in koristen. Raje nastopajo na lokalni 

ravni, saj tam ni strokovnih ocenjevalcev, starši pa so na nastopih (tudi v smislu kakovosti 

poustvarjanja izročila) hitreje zadovoljni. Po mnenju učiteljev je nastopanje dobra naložba za 

otrokov razvoj in njegovo osebnost. Učitelji menijo, da učenci lažje nastopajo v skupini kot 

samostojno. Prav tako po mnenju učiteljev v drugi fokusni skupini učenci težko oziroma sploh 

nočejo nastopati pred svojimi vrstniki. O tem govorijo naslednje izjave: 

»Čeprav zadnje čase je šlo vse v tak perfekcionizem, ko se vsi zavedamo, da je to 

nastop, in začnejo drugi takoj sodit po tistem, kar prikažeš. Ker meni nikoli ni šlo v glavo, 

če se eden desno vrti, zakaj se eden ne bi smel levo vrtet, če imaš za starše. Za starše 

mora cel razred delovat kot celota. Na tem mi delamo. Pa da nastopamo« (F2/C130).  

»Z nastopom je tako kot z ostalimi stvarmi, ko se gradijo. V bistvu se ta aktivnost 

nastopanja nalaga v otroku, čeprav se nam mogoče zdi, da ni bilo ne vem kakšnega 
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rezultata, vseeno nekaj ostane. Na tistem potem otrok lahko naprej gradi, pri vsaki 

stvari je tako« (F2/C127).  

»Pri nas to skos nastopamo! Tudi pred tablo, sam ali skupina. Tudi ko so oni pred sošolci 

in morajo kar takoj nekaj iz glave povedati, nastopajo. Če otrok nastopa, ga ni strah 

potem, ko dobi večjo življenjsko nalogo. Z nastopom začnemo graditi in potem ni težav. 

Ampak to se gradi, vsako leto« (F2/C128).  

»V šoli sedaj ena deklica (vsa mozolasta in jo meče sto na uro) noče plesat in nastopat, 

v društvu pa ji ni problema. In tudi drugi vrstniki v društvu« (F1/C191).  

 

V podkategoriji učinkov nastopanja so udeleženci v prvi in tretji fokusni skupini poudarjali, da 

je precej odvisno od učitelja, kako učence pripravi na nastop, in da naj se učitelji ne 

obremenjujejo s kakovostjo na nastopu. Spet drugi so menili drugače – ples naj bi bilo treba 

dobro urediti za predstavitev. En učitelj je izpostavil, da se je na nastopu dobro obnesla vaja iz 

modela, saj so učencu lepše hodili po krogu. Eden udeleženec je izpostavil težavo, da večino 

časa plešejo v razredu, in ko je treba nastopati v večjem prostoru (na primer v telovadnici), se 

otroci težko znajdejo. O tem govorijo naslednje izjave:  

»Odvisno je od učitelja, kako jih pripravi na nastop in na ljudski ples« (F1/C189). 

»Ampak so tudi tako prisrčni na nastopu. Pruček. Ampak on največ pozornosti dobi. Pa 

ne zna ne pet pa nima ne ritma, samo nagaja« (F1/C192).  

»Ni pa prav, da jih siliš kot vojake« (F3/C72).  

»Sicer sem pa jaz pri izbirnem predmetu upoštevala pri hoji v krogu to, da je potrebno 

gledat slikco na hrbtu, in to se je pokazalo na nastopu, da je bil ves čas lep krog« 

(F3/C75).  

»Pri nas je pa tako, da imam jaz v bistvu ples v razredu. Ker je telovadnica kar naprej 

zasedena in nikakor ne pridem do telovadnice, ker je ves čas zasedena. Ko mi pridemo 

na oder, je največji problem to, da je vse skupaj bistveno večje, kot je v razredu. Ker če 

vse mize umaknemo, je še vedno majhno. Tukaj je problem, ko pridejo otroci iz 

majhnega na veliko. Če pridejo iz velikega na majhno, se vseeno lažje znajdejo, kot če 

pridejo kontra. In naši imajo s tem težave« (F1/C195).  

  

b) Vloga staršev 

Podkategorija je značilna za drugo fokusno skupino, saj so postali učitelji v pogovoru 

vznemirjeni ob vprašanju, ali starše vključujejo v spoznavanje slovenske ljudske plesne 

dediščine. Nekateri pripisujejo vključevanju staršev pozitivno, drugi negativno vlogo. Učitelji 

so izrazili prepričanje, da je s starši težko sodelovati, saj si starši lahko prisvojijo pravice in 

lahko hitro začnejo ukazovati učitelju, zato mora biti učitelj previden. Nekateri učitelji so 

menili, da je treba staršem zaupati, jih po nepotrebnem ne izpostavljati in biti pri tem 

previden. Nekatere učitelje prisotnost staršev moti, drugih ne. Ena učiteljica je razmišljala, da 

bi starše vključila v delavnico, kjer bi jih po novem modelu poučevala prvine slovenske ljudske 

plesne dediščine. Novo idejo vključevanja staršev sta po usposabljanju dobila dva učitelja. O 

tem govorijo spodnje izjave: 
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»Imaš fajn starše, pa imaš tiste problematične. Saj niso problematični tisti starši, pri 

katerih z otroci nimaš problemov. Vedno je zgodba drugačna. Ko enkrat pustiš, da je 

pameten v nedogled, se ti kmalu povzpne in hoče on dirigirat, kaj boš ti z njegovim 

otrokom in vsemi ostalimi počel« (F2/C131).  

»Sem hotla rečt, da nisem čisto prepričana, če bi za starše upala delavnice nardit. 

Mogoče predsodki pa to« (F2/C139). 

»No, drugače otroke zmoti, če so starši zraven, potem tja odletavajo. Če pa malo pred 

koncem ali pa malo na začetku ostanejo ali pa malo pokukajo, to pa zna biti dobro« 

(F2/C141).  

»Jaz sem zdaj dobila idejo, da bi enega dedka, ki je včasih harmoniko vlekel, povabila 

zraven. Se mi zdi tako na en način tudi šolo odpret« (F2/C142). 

»Naredili smo eno predstavitev za starše. Me zanima, kako bo izpadla« (F3/C76). 

 

c) Kje in kdaj 

V podkategoriji so učitelji navedli, da skupaj z učenci največkrat nastopajo za starše, za 

paralelko, v okviru projekta, na roditeljskih sestankih in ob različnih praznikih. Po mnenju 

učiteljev se lahko z razredom predstavijo šele decembra, ob 8. februarju, ob materinskem 

dnevu ter koncu šolskega leta.  

»Mi vedno na roditeljskih sestankih prvih 15, 20 minut pripovedujemo staršem zgodbo, 

podobno kot otrokom v razredu, ker pri nas veliko delamo preko zgodb. Ali pa jim damo 

kaj takega ritem, ples, koraki. Nekaj imamo vedno na začetku. Se pravi za povezavo na 

ta način naredimo. Pri nas je to utečeno in enako imamo to pri nas imamo dvakrat na 

leto šolski praznik in takrat nekaj iz razreda pokažemo staršem« (F2/C143).  

»Zdaj smo pač v enem programu za dvig socialnega kapitala in kulturnega, tako da 

potem občasno obiskujemo tudi dom za starejše občane in tam nastopamo« 

(F1/C197). 

»Pa tudi v oktobru se še ne moremo predstaviti, če se začnemo v septembru učit. Mi 

se lahko predstavimo decembra« (F3/C79).  

 

      č) Program  

Učitelji menijo, da je za predstavitev treba vsebine povezati v celoto. Eden izmed učiteljev je 

izrazil prepričanje, da raje nastopajo dekleta kot fantje. V tretjem pogovoru so učitelji dobili 

veliko idej, kako se bodo s svojimi učenci predstavili na nastopu. Ena ideja učitelja je, da se bo 

predstavil z vajami iz modela z ogromno otroki, drug bo predstavil na nastopu vaje z žogo, 

tretji pa bi prikazal poskoke, vaje s kolebnico, vrvjo ipd. Učitelj iz Gorenjske meni, da si nikakor 

ne bi upal pripraviti nastopa niti za sodelavce.  

»Na nastop bi dala kačo, pa polža, drugače pri pouku smo se učili še zibenšrit in tudi jaz 

ga imam avtomatiziranega, da potem sedaj še mal več variant poskušamo« (F3/C82).  

»Punce raje nastopajo – kakšen 4. in 5. razred. Pokažemo kakšen mrzulin pa trojko« 

(F1/C199). 
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»Ne boste verjeli – prek tega vašega modela bomo maja šli v Ljubljano in se bo 60 otrok 

predstavilo s tem vajami na odru in pod odrom« (F3/C83).  

»Sem mislila, da bi kar te vaje pokazali na nastopu: poskoke, preskoke, s kolebnico, 

vlečenje vrvi, ristanc. Sem mislila, da ne bi vsi vsega pokazali, sem jih malo razdelila in 

sedaj bomo to še pilili« (F3/C84).  

»To vajo z žogo bomo tudi predstavili na prireditvi« (F3/C85). 

»Jaz še za sodelavce ne bi upala nastopa naredit. Mogoče smo Gorenjci tako 

zategnjeni« (F2/C144).  

 

d) Obseg nastopov 

Podkategorija obsega izjave, ki se tičejo obsega predstavljanja plesnega izročila drugim. 

Učitelji prakticirajo različno število nastopov skozi šolsko leto. Zatrjujejo, da nimajo veliko 

nastopov, vendar bi si nekateri želeli, da bi nastopali precej več, a tega ne zmorejo. Nastopi so 

učiteljem večinoma naporni. 

»Potem nekateri želijo (organizatorji), da nastopamo za praznike, med počitnicami. To 

je preveč, to naj nastopajo tisti, ki so v društvu« (F3/C87).  

»V bistvu imamo zelo malo nastopov. Tista učiteljica, ki je bolj močna na tem področju, 

da kakšen ples gor. Standard je tako. Pač kar ti bolj leži, tisto narediš. Po navadi je tako. 

Smo majhna šola. Po navadi je za kakšno krajevni prireditev ali za starše in vsaka za svoj 

razred naredimo tudi to« (F1/C201). 

 

 

Slika 168: Model 

5.4.2.9 Lastnosti modela 

Kategorija lastnosti modela in njegove podkategorije a) celostnost, b) definiranje primernosti 

plesov starostim otrok, c) pomanjkljivosti je značilna za drugo fokusno skupino, saj so učitelji 

po končanem usposabljanju izražali mnenja, podajali stališča o modelu izobraževanja učiteljev 

za vključevanje slovenskih ljudskih plesov v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli.  

a) Celostnost  

Učitelji v drugi fokusni skupini so menili, da model predstavlja neko kompleksno celoto in 

zapolnjuje vrzel v splošni literaturi razrednih učiteljev. Velik pomen so pripisovali različnim 

LASTNOSTI MODELA

a) celostnost

b) definiranje primernosti 
plesov starostim otrok

c) pomanjkljivosti
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vajam v modelu, ki vsaka posebej služi jasno določenemu namenu ali pa razvija plesnost v 

celoti. Učitelji so bili mnenja, da model zaokrožuje tako vaje za motoriko kot vaje, ki so koristne 

za doseganje drugih ciljev. Učiteljem se je model zdel izredno uporaben – predlagali so 

vključitev zvočnega posnetka. Udeleženci so menili, da bi moral iziti priročnik, kjer bi bil opisan 

omenjeni model. O vsem tem spodnje izjave: 

»To je taka dobra kompleksnost« (F2/C147). 

»Pa ta multi je tukaj in glasba združena. In teh stvari manjka v neki splošni literaturi 

razrednih učiteljev« (F2/C148).  

»Da, tak model učenje je zares idealno, ker je združena in motorika, glasba in ljudsko 

izročilo, vse. S tem bi moral potem dejansko neko znanje matematike in tega osvajat, 

bi sinapse hitreje mogle preklapljat« (F2/C150). 

»Ja, model – gradivo je bomba« (F2/C153).  

»Pa glede tega, če bi izdali priročnik s tem modelom. Jaz mislim, da je zelo dobrodo šla 

stvar, da bi bila tako narejena, da bi bila uporabna tudi za nekoga, ki tega ne počne. Se 

mi zdi, če je to na neki globalni ravni, da je pomembno pridobiti tiste, ki jim je stvar 

tuja« (F2/C154).  

 

b) Definiranje primernosti plesov starostim otrok 

V podkategoriji so združene vse izjave v pogovoru druge fokusne skupine, ko se učitelji 

opredeljujejo o tem, ali naj bi model vseboval nekakšne recepte oziroma priporočila, katere 

plese bi plesali v posameznem razredu osnovne šole. Prvi sklop zajetih mnenj ugotavlja, da bi 

bilo to nujno, saj med drugim lahko pride tudi do ponavljanja vsebin, en učitelj pa meni, da s 

tem dobi za poučevanje nove ideje, ki jih po želji nadgrajuje dalje.  

»Jaz kot učiteljica 1. razreda, bi rada vedela: tole je pa primerno za 1. razred, tole za 

tretji razred, tole za prvo triado ali pa vsaj za prvo triado, ker je tam cilj, da se naučijo 

plesa, in ne vem, kaj je potem v drugi triadi cilj« (F2/C155).  

»Ko smo učiteljice nervozne, če je šla ena že v tretjem zibenšrit naučit, če je v slikanici 

šele v četrtem« (F2/C156).  

»To so ideje za naprej. Potem pa lahko vsaka učiteljica, tista, ki ima pojem, že prilagodi 

te poglede, se spomni, to se pleše tako. Moje so že toliko in toliko že znajo in rabim 

toliko in toliko vzeti iz druge triade ali pa tretje triade, če že toliko obvladajo ples« 

(F2/C162).  

 

Drugi sklop mnenj učiteljev, izraženih v drugi fokusni skupini, obsega izjave, ki pričajo, da naj 

ne bi smeli biti predpisani plesi, ki naj bi se učili v posameznem razredu. Nekaj učiteljev 

predlaga nabor priporočil, ki jih lahko upošteva ali pa ne pri svojem delu, eden primerja plese 

s športnimi vsebinami. Učitelji so menili, da so namesto določitve razreda lahko napisane 

različice posameznih plesov. Prepričanje o tem, da je učitelj lahko avtonomen pri svojem delu 

in posledično osebnemu izboru plesov, izraža izjava, ki ples primerja s poukom glasbe.  

»Ampak jaz se bojim že, če bo priročnik narejen tako, da bodo recepti za prvi, drugi, 

tretji razred. Jaz se bojim, da bi bili recepti« (F2/C163). 
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»Sem prišla do spoznanja: Pa saj v bistvu vsak ta ples, ki smo se ga danes naučili plesat, 

lahko prilagodimo za prvi razred, drugi razred, tretji razred ali pa v končni fazi za deveti 

razred« (F2/C166). 

»Enostavno. Jaz si pa ne želim priročnika v taki obliki, da mi bo povedano, kaj naj delam 

v prvem razredu, pa kaj bom delala v drugem razredu, pa kaj bom delala v devetem 

razredu. Želim si nabor variant, kaj lahko delam, in potem prilagodim otrokom, ki jih 

imam. Enako delam tudi z otroki pri glasbeni vzgoji. Če imam otroke, ki pridejo v prvi 

razred in so že v glavnem s posluhom, ko pojemo že enoglasno, zakaj bi jaz šele v 

četrtem razredu probavala ne vem s terco ali pa kanonom, če lahko probam že v prvem 

razredu. Se pravi, če imam plesno izobražene otroke, slučajno imam tako srečo, zakaj 

bi čakala do petega razreda, če slučajno lahko kakšno stvar jaz že pri manjših otrocih 

naredim. In, če mi bo pa napisano, da je to za prvi razred, bom jaz potem kljukico 

naredila in rekla, to sem pa naredila. Ampak otroci se niso potem nič naučili, ker to so 

že znali. Meni pa je cilj, da bom otroke nekaj novega naučila« (F2/C159). 

 

c) Pomanjkljivosti  

Podkategorija pomanjkljivosti zajema vse izjave učiteljev pogovora v drugi fokusni skupini, ki 

so v veliki večini opozarjali, da je treba pri modelu imeti še glasbo – zvočni zapis in note. Učitelji 

so predlagali, da je pri posameznem plesu dodan še točen kraj zapisa plesa. En učitelj je 

predlagal vzporedni zapis slikovnega zapisa, glasbe in splošnega opisa plesa. Več učiteljev si 

zraven modela želi imeti priložen tudi DVD posnetkov ter več plesov. Učitelji menijo, da bi po 

zapolnitvi teh pomanjkljivosti model res dosegel svoj namen.  

»Če bi bila še glasba zraven nekje še na enem CD-ju ali kakor koli, pa bi pa bi pisalo ta 

ples za to glasbo, pa da bi dobili ta zapis, bi se zelo lahko tudi tisti, ki v bistvu pojma še 

nimamo, bi zelo hitro osvojili sam ples« (F2/C170).  

»Besedni opis, note, slikca s pajacki in glasba na CD-ju – to vse sodi k temu modelu« 

(F2/C175). 

»CD je boljš kot note zraven« (F2/C176).  

»Vzporedno manjka: opis, slikovni zapis pa glasba« (F2/C177).  

»Pa še DVD. Ja, osvežiš znanje tudi po posnetku. Če ga imaš, se je lažje spomnit« 

(F2/C178).  

»Ja, ker imaš včasih CD in CD doma pozabiš, knjiga je v knjižnici ostala, zapiske imaš 

tam v torbi, in da potem energijo zbereš, da vse skupaj daš. Da bi nekaj imel, da res 

primeš, vse imaš tukaj« (F2/C180). 

»Če se vam bo pa ljubilo, pa lahko še več plesov vključite. Da bi bila še debelejša knjiga 

(model)« (F2/C182). 
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Slika 169: Usposabljanje po novem modelu 

5.4.2.10 Usposabljanje po novem modelu 

Učitelji so bili po pogovoru v prvi fokusni skupini deležni usposabljanja, ki mu je podlago 

predstavljal model izobraževanja učiteljev za vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine 

v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli. Kategorija zajema naslednje tri podkategorije: 

a) doživljanje učenja, b) dojemanje načina poučevanja in c) obseg. V prvi podkategoriji so 

učitelji izražali predvsem zadovoljstvo o pozitivnih občutkih, ki so jih na usposabljanju doživeli, 

v drugi podkategoriji so izpostavljali dobro didaktično podajanje in v tretji, da bi bilo lahko še 

več časa namenjenega spoznavanju omenjenega modela.  

 

a) Doživljanje učenja 

V podkategoriji so učitelji menili, da so se na usposabljanju počutili dobro, prijetno, izvrstno, 

zadovoljno ipd. Velik poudarek so pripisali dobremu počutju v skupini in ustvarjenemu ozračju, 

ki je omogočalo sprostitev vseh udeležencev. Učitelji so se strinjali, da je bila glasbena 

spremljava na violini zelo dobra. Usposabljanje je po mnenju učiteljev razjasnilo dileme, s 

katerimi se pri svojem delu srečujejo.  

»Zdaj pa imam spet polno glavo. Sigurno bodo ful veseli, da sem šla na seminar« 

(F2/C187).  

»Treba vas je pohvalit, da vodite seminarje na tak način. Da ustvarite okolje, ki je 

prijetno. Mislim, da smo se kar vsi sprostili, potem je najbrš nek vzporedni tok drugačen 

in dejansko upamo biti kreativni« (F2/C189).  

»S spremljavo na violini je bilo res prijetno« (F2/C191).  

»Meni je bilo to super tukaj. Pa sedaj bom vsaj vedela, kako in kaj« (F2/C193).  

»To mi je bilo dobro, sedaj bom vedele, ko bom kaj sama naredila v razredu, bom vedla, 

kako je to prav« (F2/C194).  

»Ta seminar je bil dober, zelo« (F2/C195).  

»Fajn je bilo tudi spet v vlogi plesalca« (F2/C198).  

USPOSABLJANJE PO NOVEM 
MODELU

a) doživljanje učenja

b) dojemanje načina poučevanja

c) obseg
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»Jaz dam prav, da gredo stvari ven in zaživijo. Zaživijo pa lahko, če gredo ven in rečemo: 

»Ok, jaz bom pa do naslednjič probala to ali to.« Pa da dejansko vidiš, ali je feedback 

od otrok« (F2/C200).  

 

b) Dojemanje načina poučevanja 

Izjave učiteljev sem združila v podkategorijo dojemanje načina poučevanja, kjer so udeleženci 

menili, da je bilo dobro, ker je bilo prikazanih veliko novih vsebin, upoštevani sta bili 

postopnost in intenzivnost podajanja znanja. Učitelji so menili, da le s takim podajanjem 

predavatelja obdržijo znanje. En učitelj je poudaril, da k užitkom in dobremu počutju 

pripomore delo »s srcem«.  

»Postopnost – to res je bilo dobro prilagojeno za učence. S tem ploskanjem recimo, da 

začnemo« (F2/C205).  

»Pa tudi, če si bil kdaj kje na seminarju, ste še veliko novih stvari pokazala« (F2/C206).  

»Mislim zelo bogato, tisto, kar nam najbolj manjka. Tista postopnost« (F2/C207).  

»Zelo intenzivno je bilo. Jaz mislim, da je to zelo dobro za vse, ki delamo, za osvežitev, 

dobimo še drug pogled« (F2/C210).  

»Jaz sem veliko didaktičnega znanja dobila« (F2/C211).  

»Fino je bilo, pri vsem sem uživala. In to, kar uživaš, ti da nekaj. Če s srcem nekaj delaš, 

to otroci potem začutijo in jim to lahko daš. To sem tukaj začutila in mislim, da jim bom 

potem to lahko dala naprej s srcem. Ker če pa ti nekaj na silo delaš ali pa ne znaš čisto 

sigurno ali pa ne veš, ali si na pravi poti ali ne, se loviš in ne daš tega toliko naprej. Če 

pa začutiš, kar tukaj sem, pa bom to lahko dala naprej. Tako« (F2/C212).  

 

c) Obseg  

Učitelji se v podkategoriji obsega strinjajo, da bi potrebovali več časa, da bi lahko obdelali več 

plesov. Predlagali so, da bi se ustvarjena fokusna skupina lahko sesala večkrat ali celo 

konstantno ob določenih dnevih. Učitelji bi bili veseli, če bi se k usposabljanju dodal še en dan 

v določenem časovnem razmiku, da bi vsebine lahko bolj utrdili.  

»Jaz bi še več čas rabila« (F2/C213).  

»Ne tako intenzivno, ne toliko hkrati« (F2/C216).  

»To bi bilo dobro en mesec si vzet čas in se dobit vsak vikend« (F2/C217).  

»Ja, vsak petek« (F2/C218).  

»Mogoče, če bi se to res šlo en tak seminar, da bi še en dan dodala ali pa tega na pol 

dala. Da bi bil en tak uvod v petek, tole pa na dva dela, da se malo usede in da se malo 

manj« (F2/C223).  
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Slika 170: Izkušnje uvajanja novega modela 

5.4.2.11 Izkušnje uvajanja novega modela 

Kategorija je v celoti značilna za tretjo fokusno skupino, ki sem jo izvedla dva meseca po drugi 

fokusni skupini. Učitelji so vsebine modela vnašali v pouk in v tretji fokusni skupini izražali svoje 

izkušnje. Kategorija zajema štiri podkategorije: a) razvijanje plesnosti, b) plesi, c) prednosti in 

č) slabosti.  

 

a) Razvijanje plesnosti  

V podkategoriji so združene izjave, ki se nanašajo na razvijanje plesnosti pri implementaciji 

modela v prakso poučevanja v osnovni šoli. Učitelji, ki so se v tem obdobju ukvarjali s 

poučevanjem in vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni 

proces po modelu, so izpostavili, da so se vaj znotraj modela posluževali in da so bile uspešne. 

Učitelji so obstoječe znanje povezovali z novim in z otroki skupaj ustvarjali. Učitelji so začeli 

učiti postopno, najprej z obvladovanjem ritma in nato refleksa, orientacije. Veliko učiteljev je 

menilo, da so se učenci ob vajah izjemno zabavali in skozi igro naučili novih vsebin.  

»Jaz sem v bistvu te metodične postopke res preštudirala iz usposabljanja, pa potem 

povezovala s stvarmi, ki jih že delam. In četudi so otroci te korake že znali, sem vseen 

šla od začetka s temi vajami s korakanje, ploskanjem in moram rečt, da so otroci zelo 

užival« (F3/C89).  

»Ja, uživajo pa pri teh vajah. So pa zadnjič rekli v razredu, je pa težko tole. In sem rekla: 

ja, je, moraš bit zbran in včasih gremo čist počas« (F3/C99).  

»Oni so to dojemal kot eno igro in je bilo super kljub temu, da so določene plesne 

formacije že znal« (F3/C90). 

»Improvizirali so. V četrtek razredu sem opazile bolj uniformirane fraze, gibe« 

(F3/C92).   

»Mi pa do plesa še nismo kaj dosti prišli, veliko smo delali vaje za ritem pa hojo pa tek, 

hopsanje, slikce, veliko smo delali raznega ploskanja ob glasbi pa streljanje (to jim je 

bilo zelo všeč), srečevanje, za odzivnost, boso nogo (zelo domiselno). Imam pa nekaj 

IZKUŠNJE UVAJANJA 
NOVEGA MODELA

a) razvijanje plesnosti

b) plesi

c) prednosti

č) slabosti
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fantov, ki niso dojeli, zakaj smo se sedaj lotili takega učenja ljudskega plesa, in potem 

motijo vse skupaj« (F3/C103).  

»Delali smo še vaje za plesno držo« (F3/C102).  

»In ta bosa noga. U piko dobro! In verjamem, da bi kolegice to boso nogo tud 

zapopadle« (F3/C108).  

 

b) Plesi  

Učitelji so v podkategoriji plesi povedali, katerih plesov so se lotili pri svojem delu. Velika 

večina se jih je ukvarjala z zibenšritom, pastirico, pa s šuštarsko in poenostavljeno vrtenico.  

»Npr. zibenšrit smo delali – eden nasproti drugega. Ploskali smo, skakali smo« 

(F3/C116).  

»Pastirico sem naučila 1. razrede, v dveh vajah, ampak sem šla po teh vajah. Jaz sem 

bila tako presenečena, ker le ni tako preprost ples. Seveda je bila prilagojena drža, drža 

za roke« (F3/C112).   

»Smo šli na šuštarsko in smo se najprej o starih besedah malo pogovarjali in tako. Tako 

da šuštarska najprvo ni šla. Niso znali oponašati vlečenja drete. Pa smo šli najprej z 

rokami žiga žaga, potem pa so lažje osvojili. Naslednja faza je bilo čepenje na tleh, da 

bi bila ravna drža, večina so se kar na peto usedli.« (F3/C113).  

»Postopili smo se tudi k vrtenici« (F3/C115).   

 

c) Prednosti 

Učitelji so navedli prednosti, ki so jih pridobili z modelom in usposabljanjem. Menijo, da gre 

za celostno strukturo, da je model dober – tudi zato, ker vključuje vaje z žogo. Zelo uporabne 

so se jim zdele sličice na hrbtu. Učitelji so velik del pripisali spodbujanju svojih lastnih idej in 

učenju skozi igro, ki je zabavna in ne vključuje prisile. Po njihovem mnenju so dobre tudi vaje 

posnemanja, predvsem so učenci s pomočjo modela razvili ritmični posluh. Učitelji so 

predlagali, da bi se dobili spet čez šest mesecev. En učitelj je ugotovil, da je šlo učencem pri 

pouku slušno zaznavanje črk mnogo bolje, ker so vzporedno izvajali ta model. Model je 

pripomogel tudi k prepoznavanju osnovnih pojmov pri matematiki.  

»Gre za neko osnovno motoriko, od mesta do gibanja po prostoru, do izogibanja, 

koordinacije, ravnotežja« (F3/C121). 

»Jaz bi omenila še sličice na hrbtu. Jaz sem jih začela uporabljati takoj, ker plešemo že 

plese v krogu. In potem sem jih enkrat pozabila doma in učenci so mi rekli, sedaj pa ne 

bomo znali. Sem rekla, seveda boste, in oni, da jim sličice veliko pomagajo« (F3/C123).  

»Pri vsem gre za učenje ljudskega plesa skozi zabavo, brez prisile« (F3/C126).  

»Jaz sem se to zapomnila: kar pokaže učiteljica, tako delajo učenci. Torej, ne kar govori 

učiteljica, ampak to kar pokažeš in tako kot pokažeš, potem delajo. Zato so vaje za 

opazovanje smiselne. Otroci se res morajo naučit posnemati« (F3/C127).  

»In s tem model so otroci prišli do ritma. No, prišli do ritma, slišali, dojeli so, za kaj se 

gre« (F3/C128).  
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»Tudi to ugotavljam – ko smo sedaj začeli s slušnim zaznavanjem črk – da jim gre veliko 

bolje sedaj, ko načrtno izvajam tele vaše vaje. To je sedaj nekaj čisto drugega« 

(F3/C131).  

»Povezovanje modela z matematika tudi: da so se znali postavili v trojke, da so se 

postavili v štiri« (F3/C132).  

 

č) Slabosti 

V podkategoriji strnjujem izjave učiteljev, ki se navezujejo na slabosti vpeljave modela v prakso 

vključevanja ljudskega plesa v vzgojno-izobraževalni proces. Glasbena spremljava je ena 

ključnih pomanjkljivosti, ki so jo opazili učitelji v fokusnih skupinah, saj si učitelji v rednem 

pouku ne morejo zagotoviti godca, ki bi igral plesne viže, zato bi jim kot nadomestek živi 

glasbeni spremljavi lahko dokaj ustrezno služila zgoščenka z ustrezno in tudi zvočno zanimivo 

posnetimi melodijami. Menili so, da model ni dober za popolnega nepoznavalca slovenske 

ljudske plesne dediščine, saj opis s figurami ne omogoča popolnega razumevanja. Model po 

njihovem mnenju potrebuje poleg pisnega opisa še usposabljanje. Priporočajo tudi zgoščenko 

z videoposnetki vseh vaj in plesov, kar bi jim bistveno olajšalo spoznavanje vaj in plesov. V 

modelu plesnega opismenjevanja bi si želeli še več plesov z metodično obravnavo. Polovica 

učiteljev je menila, da bi bilo treba model opremiti tudi s stopnjo težavnosti – torej s 

predlogom uvrstitve posameznih vaj in plesov v posamezen razred.   

»Ugotovila sem, da sem zraven pristopila s harmonika prehitro. Čeprav sem šla počasi, 

pa že nekaj let opažam, da ko enkrat nastopiš z glasbeno spremljavo, mislijo otroci, da 

lahko počnejo, kar želijo. Mogoče sem ravno to napako naredila, da sem prehitro prešla 

iz hoje v ples. Dobro so osvojili ritem, nismo pa teh vaj, ki pripeljejo do plesnosti naredili 

(obrati, poskoki, drža). Niso bili vajeni muzike. Sedaj pa delamo počasi« (F3/C133).  

»Malo sem tudi pogrešala glasbeno spremljavo, ki bi mi omogočila lažje delo. Potem 

smo peli pač zajčka« (F3/C135).  

»Ni šlo vedno na glasbo, samo na štetje« (F3/C137).  

5.5 ODNOSNO KODIRANJE IN OBLIKOVANJE POSKUSNE TEORIJE 

V okviru postopka odnosnega kodiranja sem iskala razmerja med definiranimi kategorijami, 

navedenimi v prejšnjem poglavju. Odnosno kodiranje odgovarja na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje glede učinka in izkušenj učiteljev pri implementaciji modela vključevanja slovenske 

ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces in temelji na primerjavi izjav učiteljev 

v vseh fokusnih skupinah, v katerih sem iskala podobnosti, razlike, izjeme in medsebojne 

povezanosti. Izpostavila sem ključna področja, ki se navezujejo na teoretični del disertacije in 

kvalitativno raziskavo, oblikovala kategorije in podkategorije ter jih razporedila v časovno 

in/ali vzročno-posledično zaporedje. 
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5.5.1 Znanje učiteljev koristi otrokom 

Učitelji, ki so prvine slovenskega ljudskega plesa spoznali v otroštvu ali mladosti, in tisti, ki so 

se z njimi seznanili na neformalnih izobraževanjih, slovensko ljudsko plesno dediščino precej 

učinkoviteje vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli kot tisti, ki se z njo niso 

srečali. Koristi od učiteljevega poznavanja slovenske ljudske plesne dediščine se kažejo pri 

otrocih. 

 

  

Slika 171: Odnosno kodiranje in oblikovanje 1 

 

Povezanost kategorij in podkategorij kaže Slika 178. Kategorija pomen poustvarjanja, ki 

vsebuje podkategorije odnos do dediščine, izkušnje učiteljev iz otroštva in koristi otrok, je bila 

podlaga in izhodiščna točka kategorijam pridobivanje znanja, ki ima podkategorije osebne 

izkušnje, pomoč sodelavcev, pomoč sodelavcem, iskanje gradiv, seminarji in formalno 

izobraževanje učiteljev, vključevanje v pouk s podkategorijami številne možnosti, šport, 

glasba, izbirni predmet, razmere v praksi, obstoječa gradiva, primer plesa in preverjanje 

znanja, ter načini poučevanja s podkategorijami natančnost izvedbe, priprava na poučevanje, 

postopnost, razvijanje ritma in postopnost po novi praksi. 

 

Izjave učiteljev iz kategorije pomen poustvarjanja v podkategoriji izkušnje učiteljev iz otroštva 

kažejo, da so mnogi starejši učitelji, ko so bili še otroci, veliko prostega časa preživeli zunaj v 

družbi z drugimi. Kot kažejo izjave, so prav ti učitelji tisti, ki najbolj skrbijo, da slovenska ljudska 

plesna dediščina – predvsem tista, ki je povezana s poustvarjanjem otroškega izročila – ne bi 

izginila v pozabo. Na podlagi izkušenj in odnosa učitelji vidijo številne možnosti vključevanja 

slovenske ljudske plesne dediščine v pouk pri različnih predmetih, pri družbi in zgodovini, pri 

športu, glasbeni umetnosti in izbirnem predmetu. Izjave učiteljev kategorije pomen 

poustvarjanja in njene podkategorije koristi otrok kažejo pozitivno korelacijo kategoriji 
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pridobivanje znanja in podkategorijam pomoč sodelavcem, pomoč sodelavcev, iskanje 

gradiva, formalno izobraževanje učiteljev in seminarji. Učitelji so menili, da otrokom 

ukvarjanje s slovensko ljudsko plesno dediščino prinaša vrsto pozitivnih učinkov in 

sposobnosti, ki jim bodo koristile v življenju, zaradi tega pa se jim zdi smiselno, da se učitelj 

opremi s zadostnim znanjem že v formalnem izobraževanju. Učitelj, ki ima znanja, lahko nudi 

pomoč svojim sodelavcem, tisti z manj znanja pomoč išče pri svojih sodelavcih, ki nudenja 

pomoči ne zavračajo. Učitelji so povedali, da iščejo gradivo in se udeležujejo različnih 

seminarjev. Dve izjavi ene učiteljice, ki išče različno gradivo, kažeta na težavno pridobivanje 

podatkov s strani ustanove, ki gradivo o izročilu hrani. Glede na pridobljene izjave je kategorija 

pomen poustvarjanja soodvisna s kategorijo načini poučevanja. Učitelji se na poučevanje 

različno pripravljajo, velikokrat jim to vzame veliko časa, predvsem se morajo sami najprej 

dobro naučiti ples, ki ga bodo učili. Kategorija pridobivanje znanja v podkategoriji seminarji 

kaže povezave s kategorijo načini poučevanja, in sicer v podkategorijah postopnost, 

postopnost po novi praksi in razvijanje ritma, natančnost izvedbe in priprava na poučevanje. 

Izjave učiteljev kažejo, da se s seminarji in usposabljanji lotevajo učenja plesov sistematičneje, 

da poteka poučevanje v več fazah in da jim je delo s pomočjo seminarja lažje. Podkategoriji 

osebne izkušnje predpostavljam posledično odvisnost pomoči sodelavcem ali pomoči 

sodelavcev. Osebne izkušnje so soodvisne s pomočjo sodelavcev ali/in pomoči sodelavcem, 

iskanje gradiv in seminarjev pa sta povezana z osebnimi izkušnjami.  

5.5.2 Spremenjeni načini poučevanja 

Pridobivanje novega znanja s področja slovenske ljudske plesne dediščine omogoča razvijanje 

pestrih načinov poučevanja, ki temeljijo na postopnosti pridobivanja novih znanj, hkrati pa pri 

učiteljih in posledično pri otrocih spodbuja ustvarjalnost.  

 

 

Slika 172: Odnosno kodiranje in oblikovanje 2 
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Kot se vidi na Sliki 179, je učinek in izkušnje učiteljev pri implementaciji modela vključevanja 

slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces lahko razbrati v medsebojni 

povezanosti, soodvisnosti in določeni hierarhični povezanosti. Usposabljanje po modelu je 

ključno povezano s celotno kategorijo načini poučevanja s podkategorijami priprava na 

poučevanja, postopnost, postopnost po novi praksi, razvijanje ritma in natančnost izvedbe. 

Učitelji, ki so spoznali nov model, jasneje vedo, kako se lotiti učenja posameznih plesov. Izjave 

kažejo, da se s pomočjo modela lažje pripravljajo na poučevanje, ker so ugotovili, da razčlemba 

strukture plesa omogoča postopno vključevanje prvin slovenskih ljudskih plesov v pouk. 

Čeprav učitelji pričakujejo izboljšavo na zvočnem in vizualnem področju modela, so ocenili, da 

model razvija občutek za ritem pri otrocih, razvija tehniko obvladovanja prostora, orientacije 

in refleksa. Na drugi strani pa je usposabljanje po modelu povezano z zapisom plesa, ker so 

učiteljem preprosti slikovni prikazi blizu. »Ko bom začela učit, mi bodo te skice zelo pomagale. 

Zdaj sem čist dojela. Ker ko sem pa jaz gledala tiste kvadrat, še izgovorit ne znam tistega zapisa 

podolgovatega, ki ste ga pokazali … (F2/C115)«. »Zdaj, ta zapis s skicami, da vidim, kako mi je 

pa čisto drugače« (F2/C116). Ne gre posploševati, da so bili s figurami zadovoljni tudi njihovi 

sodelavci, ki na usposabljanju niso bili prisotni. »Hotela sem od njih izvedeti, če se iz tega, kar 

je narisano, kaj znajdeš. In niso znale. Potem sem jim vseeno zapela melodijo, pa še vedno niso 

znale« (F3/C65). Tu gre vzrok iskati tudi v nemotiviranosti učiteljev kolegov, saj sprva niso 

zapisov želeli niti pogledati. Podkategorija preprostejši slikovni prikaz je močno soodvisna še s 

postopnostjo po novi praksi. 

 

Usposabljanje po modelu je povezano s pridobivanjem znanja. Udeleženci usposabljanja so 

pridobili osnovna znanja, ki so potrebna za kakovostno vključevanje ljudske plesne dediščine 

v pouk, posledično so prvine slovenske ljudske plesne dediščine v pouk tudi pogosteje vnašali, 

kot bi jih vnašali, če se usposabljanja ne bi udeležili. Kategorija pridobivanje znanja je 

soodvisna s kategorijo načini poučevanja, saj šele novo pridobljeno znanje omogoča 

kakovostno delo. Znanje učiteljev se hitreje širi do otrok, ko so učitelji pripravljeni omenjeno 

znanje nuditi svojim sodelavcem (v podkategoriji pomoč sodelavcem).  

 

Soodvisni sta namreč kategoriji pridobivanje znanja in ustvarjalnost ter ustvarjalnost in načini 

poučevanja. Soodvisni sta ena na druge.  

 

Pokazalo se je, da je usposabljanje po modelu ključno povezano s kategorijo ustvarjalnost, 

saj so v izjavah učitelji povedali, da bodo s slovenskim ljudskim plesnim izročilom počeli več. 

»… meni se je zdel slovenski ljudski ples nedostopen … To mi je nekaj novega zdaj dalo, da si 

lahko malo več upam« (F2/C71). Udeleženci usposabljanja so spoznali ustvarjalne možnosti, ki 

se jim ponujajo ob vključevanju slovenske ljudske plesne dediščine v pouk. Učitelji bodo po 

novem modelu več spodbujali otroke in ga prilagajali posebnim potrebam. 
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5.5.3 Plesno opismenjevanje v praksi 

Model plesnega opismenjevanja na podlagi spoznavanja prvin slovenske ljudske plesne 

dediščine omogoča uresničevanje učnih ciljev, ki so zapisani v učnih načrtih pri različnih 

predmetih osnovnošolskega izobraževanja.  

 

 

Slika 173: Odnosno kodiranje in oblikovanje 3 

 

Kot je razvidno s Slike 180, usposabljanje po modelu omogoča številne možnosti vključevanja 

prvin slovenske ljudske plesne dediščine v redni pouk. Vključevanje usposabljanja po modelu 

glede na izkušnje učiteljev ponuja številne prednosti, a tudi nekaj slabosti. Podkategoriji 

razvijanje plesnosti in plesi sta neposredno vezani na usposabljanje po modelu in njegovo 

uvajanje v vzgojno-izobraževalni proces, pri čemer je mogoče ugotoviti, da je model zelo 

uporaben in hkrati zabaven, čeprav biti zabaven ni njegov temeljni cilj, je pa pridobivanje novih 

znanj na otrokom zabaven načni vsekakor njegova dobra lastnost. Poleg tega je ena 

pomembnejših lastnosti modela, da ta učitelje spodbuja k lastni ustvarjalni pedagoški praksi. 

»Določene stvari sem sledila v gradivu, sem se pa tudi sama potem še kaj spomnila, ker na 

podlagi teh vaj potem znaš nadaljevat … » (F3/C124). Model je uporaben pri različnih 

predmetih in v različnih situacijah. »… ko smo sedaj začeli s slušnim zaznavanjem črk – da jim 

gre veliko bolje sedaj, ko načrtno izvajam tele vaše vaje« (F3/C131). Vaje, ki jih vključuje, so 

uporabne tudi pri matematiki, saj »so se znali postaviti v trojke, da so se postavili v štiri« 

(F3/C132). In slovenščini: »… kako neverjetno se to povezuje s pisanimi črkami. Točno tisti, ki 

imajo težave z grafomotoriko, niso mogli z nogami prepletati« (F3/C32). Uporabnost modela 
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pri zelo različnih predmetih je ključna, omogoča in zaradi širine spodbuja medpredmetno 

povezovanje. »Mi smo z dvemi razredi poskušali pri telovadbi. Ta mali so krehal od smeha« 

(F3/C33). »Uporabila sem določene stvari potem tudi pri drsanju. Povsod se da …« (F3/C34). 

Slabosti modela so vidne predvsem v povezavi z glasbeno spremljavo, ki je učitelji nimajo ali 

pa je največkrat neustrezna šolski uporabi. »Zaenkrat še vedno jaz pojem, močno upam, da 

bom to lahko enkrat spremenila« (F3/C136). »Ni šlo vedno na glasbo, samo na štetje« 

(F3/C137).    

 

Kategoriji plesopis in usposabljanje po modelu učinkujeta na podkategorijo številne možnosti 

kategorije vključevanje v pouk. Spoznavanje in implementacija modela v redni vzgojno-

izobraževalni proces namreč omogoča korenito spremembo praks poučevanja. O tem izjava: 

»In jaz sem prišla sama pri sebi do enega novega spoznanja … sama nisem dajala primernega 

vzorca ... tudi v njih vzbudila manj … Jaz sem videla tudi veliko novih stvari, veliko sem jih tudi 

sprobala skupaj z vami (F2/C82)«.  

 

Izsledki raziskave opozarjajo na tesne povezave druge in tretje fokusne skupine, ki se kažejo v 

dejstvu, da učitelji plesno opismenjevanje, ki je razvito na podlagi spoznavanja prvin slovenske 

ljudske plesne dediščine, dojemajo kot izjemno dobro možnost razvijanja celostne osebnosti 

in uresničevanje zelo različnih učnih ciljev, navedenih v učnih načrtih več predmetov od prvega 

do devetega razreda osnovne šole.  

 

Model plesnega opismenjevanja sem oblikovala z namenom razvijanja podlag, ki bi učiteljem 

po uporabi v praksi predstavljale možnost razvijanja načinov in pristopov k plesnemu 

opismenjevanju in reševanju problemov celostnega razvijanja otrok. Med pomanjkljivostmi, ki 

jih nisem pričakovala, so učitelji navedli odsotnost glasbene spremljave – z njo, čeprav v obliki 

zvočnega posnetka, bi si delo v praksi olajšali. Nekaterim učiteljem veliko težavo predstavlja 

neuvrščenost posamezne vaje (in plesa) v določen razred. Izkazalo se je, da učitelji, ki poznajo 

note, lažje berejo figure, s pomočjo katerih sta nakazana gibanje in izvajanje vaj. Učiteljem 

torej koristi glasbeno znanje. Posamezne figure pri vajah se tako učiteljem, ki so bili vključeni 

v raziskavo, zdijo dvoumne, saj jim je le z usposabljanjem uspelo razvozlati vsak element 

modela plesnega opismenjevanja. 

5.6 DISKUSIJA KVALITATIVNEGA DELA 

Analize pogovorov v treh fokusnih skupinah so potrdile nekaj že dokaj znanih in uveljavljenih 

dejstev, ki so bila najprepoznavnejša v prvi fokusni skupini in najmanj v tretji. Z raziskavo sem 

v relativno kratkem času pridobila mnenja učiteljev in na podlagi poznavanja sinergičnih 

učinkov poskušala oblikovati celovito zgodbo. Lahko sem ugotovila, kako se posamezni učitelji 

odzivajo na mnenja drugih in kako so se med seboj strinjali ter zagovarjali stališča.  
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Opazila sem, da so med samim procesom v kategoriji pridobivanje znanja s podkategorijami 

učitelji pred usposabljanjem iskali pomoč, po usposabljanju pa so bili pripravljeni pomoč 

ponuditi. Nov model plesnega opismenjevanja, ki temelji na spoznavanju slovenske ljudske 

plesne dediščine, torej omogoča in spodbuja učinkovitejše prenašanje znanj z učiteljev, ki 

model poznajo, na učitelje, ki ga ne poznajo, posledično pa na njihove učence.  

 

V drugi fokusni skupini so učitelji zavzeli stališče, da bi moral model iziti kot priročnik za 

učitelje, saj so ves čas menili, da učitelji na tem področju potrebujejo znanje in pomoč. Kot so 

pokazale že izdaje raziskav (Hrovat, 1999, 2000; Rozman, 2009; Stres, 2010), je pomanjkanje 

znanj in gradiv, ki bi omogočala kakovostno prenašanje slovenske ljudske plesne dediščine na 

otroke, veliko, model plesnega opismenjevanja, izdan v obliki priročnika, bi vrzel na tem 

področju vsaj deloma zapolnil in dopolnil redke priročnike s področja plesnega 

opismenjevanja, ki so izšli na podlagi spoznavanja slovenske ljudske plesne dediščine (Fuchs, 

2004; Lubej, 1997). Ples pri pouku in ples v sodobni šoli se v nekaterih knjigah sicer dotikata 

plesnega opismenjevanja (npr. Gjud in Kroflič, 1990; Kroflič in Gobec, 1995; Šušteršič in Zagorc, 

2010; Zagorc, 2006), vendar ne temeljita na spoznavanju prvin slovenskih ljudskih plesov.  

 

V tretji fokusni skupini je bila podana dokaj presenetljiva izjava, da »ja, če začneš z osnovnimi 

vajami, vajami ritma, gre vse naprej lažje. Če bi torej en mesec ali dva samo osnovne vaje 

delali, bi bilo naprej vse lažje. Tako da je narejena podlaga« (F3/C55). Spoznavanje prvin 

slovenske ljudske plesne dediščine je veliko več kot le učenje plesov – model plesnega 

opismenjevanja, ki temelji na postopnosti in celostni gradnji plesnosti, razvija trdne temelje, 

ki omogočajo otrokov celostni psihofizični razvoj. 

 

Presenetljive izjave, ki so za raziskovalca zelo dobrodošle, so se pokazale pri kategoriji 

plesopis. Učitelji so slikovni zapis plesov – na novo ustvarjene figure – med drugim in tretjim 

pogovorom preverili v praksi in tako v tretjo fokusno skupino prinesli nove izkušnje s svoje 

matične šole. Pokazalo se je, da nekateri učitelji kljub vsem skicam in figuram bistvenih plesnih 

elementov ne znajo razbrati in plesa ne bi znali zaplesati. Nekaterim bi bilo lažje, če bi imeli 

glasbeno spremljavo in note ob figurah.  

 

Izsledki raziskave kažejo, da so pred usposabljanjem učitelji navajali vključevanje prvin 

slovenskih ljudskih plesov v pouk samo pri predmetih, kot so glasbena umetnost (Učni načrt, 

2011c), športna vzgoja (Učni načrt, 2011d) in zgodovina (Učni načrt, 2011a), učni načrti pa 

narekujejo vključevanje precej več predmetov (npr. Učni načrt, 2011s, 2011e, 2011f, 2011t). 

Po usposabljanju modela v prakso (predvsem v tretji fokusni skupini) so se njihove izjave 

spremenile, češ da lahko prvine slovenske ljudske plesne dediščine vključujejo v vse predmete 

in vse razrede. V izjavah učiteljev glede izbirnega predmeta je bilo mogoče zaslutiti, da imajo 

teoretično znanje, prejeto po različnih poteh, predvsem prek etnokoreoloških raziskav, 

objavljenih v knjigah Ramovša (1980, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998b, 1999b, 2000), ki ga ne 

znajo prenesti v pedagoško prakso. Na podlagi učnega načrta ne znajo sestaviti vsebin, ki bi jih 
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pri predmetu morali poučevati. Ne le učni načrt, temveč tudi skriti kurikul, ki je za doumevanje 

potrebe po vključevanju slovenske ljudske plesne dediščine v proces vzgoje in izobraževanja 

še pomembnejši. Od štirinajstih navedenih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za program 

plesnih dejavnosti (Učni načrt, 2004), je kar v osmih mogoče najti vrsto različnih elementov 

prikritega kurikula, ki jih uresničujemo neposredno ali posredno prav z vključevanjem 

slovenske ljudske plesne dediščine. Skriti kurikul vsebuje »vse tiste vidike intenc, ki niso bili 

precizirani v uradnem kurikulumu, so pa prisotni v vzgojno-izobraževalnem procesu« (Kroflič, 

1992, str. 15). 

 

Zelo veliko spremembo je proces raziskave nakazal v kategoriji načini poučevanja in znotraj 

nje v podkategoriji postopnost in postopnost po novi praksi. Učitelji so zatrdili, da bodo 

spremenili način poučevanja, saj so uvideli, da se poučevanja lotevajo prehitro – da pozabljajo 

predvsem na postopnost, ki jo je kot temeljno izhodišče razvijanja plesne sposobnosti 

upošteval Otrin (2000). Po usposabljanju in novem modelu so dobili ideje za drugačno delo. 

Učitelji so v svojih izjavah obljubljali, da bodo vsebine prenesli v svojo prakso poučevanja in 

bodo v prihodnje poučevali drugače in inovativnejše. Proces raziskovanja je v nadaljevanju 

pokazal, da so učitelji nova spoznanja zares vnesli v svojo prakso, kjer so se pokazali nekateri 

boljši načini poučevanja. Med njihovimi kolegi v šoli se je razvila posebna energija, kjer je 

opaziti mnogo realnejše stanje vključevanja modela v pedagoško prakso kot izjav, ki so jih 

učitelji podali takoj po usposabljanju. Videti je kot nekakšen fenomen navdušenja in posledice 

dobrega čustvenega počutja po usposabljanju učiteljev, ki so bili vključeni v fokusne skupine. 

 

S pomočjo pričujoče raziskave sem lahko ugotovila, katere so glavne težave, ki jih imajo učitelji 

z vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces: učitelji 

nimajo znanja s področja slovenske ljudske plesne dediščine in samo motivirani za ukvarjanje 

s slovensko ljudsko plesno dediščino si tega znanja želijo. Znanje pa bi potrebovali vsi, saj učni 

načrti od učiteljev zahtevajo, da prvine slovenske ljudske plesne dediščine vključujejo v redni 

vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Predvidoma bom izvedla še četrto fokusno skupino, in sicer čez eno leto, kjer bom lahko 

ugotavljala učinke modela pri učiteljih po daljšem časovnem obdobju. Menim, da bi se tako 

lahko pokazalo več pomanjkljivosti modela. Poleg tega bi lahko v fokusno skupino izbrala tudi 

učence, ki bi povedali, kakšni so bili učinki modela pri implementaciji v razred. Če bi raziskavo 

lahko ponovno izvedla, bi zagotovo zastavila več raziskovalnih vprašanj, saj se zdi, da je z dobro 

kvalitativno raziskavo mogoče dobiti ogromno podatkov, ki so zanimivi za področje, s katerim 

se ukvarjam.  

 

Pričujoča raziskava je na podlagi izbire ustrezne metode raziskovanja pokazala, da je bil izdelan 

model koristen, prav tako koristne so bile obravnava, raziskava in analiza njegove 

implementacije v prakso. Problemski in raziskovalni pristop k obravnavanemu področju lahko 

v veliki meri omogoča učiteljem pridobivanje novih znanj in s tem kakovostnejše poučevanje. 
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Usposabljanje, ki je bilo namenjeno učiteljem, je bilo optimalno izvedeno. Izkušnje 

implementacije modela v vzgojno-izobraževalni proces so pokazale nekaj možnosti izboljšav, 

predvsem pa nujnost, da se z njim seznanijo učitelji, ki prvine slovenske ljudske plesne 

dediščine vključujejo v redni pouk. Čeprav se učitelji zavedajo pomena poustvarjanja 

slovenske ljudske plesne dediščine in poznajo zavezujoče učne načrte (Učni načrt, 2011c, 

2011d, 2011f), največkrat zaradi svojega nezadostnega znanja za pomoč poprosijo drugo 

učiteljico, ki je po njihovem mnenju bolj usposobljena in bo lahko naučila vsebine, ki so njej 

tuje. Poleg tega si učitelji prepogosto ne upajo ustvarjalno razmišljati in niti ne vedo, da 

obvladajo določen plesni element, ter posledično ne vedo, kako ga uporabiti v lastni pedagoški 

praksi.  

 

Učinki modela so se kljub dokaj kratkemu času njegovega preverjanja izkazali za pozitivne in 

smiselne. Pozitivne izkušnje učiteljev so opazne na več ravneh – na področju razvijanja 

ustvarjalnosti, zadovoljevanja posebnih potreb, branja preprostih slikovnih prikazov 

posameznih elementov modela in razvijanja plesnosti. Model se je pokazal kot presenetljivo 

uporaben na področju predstavljanja prvin slovenske ljudske plesne dediščine javnosti, saj 

ravnatelji in drugi pedagoški delavci želijo, da se otroci predstavijo s programi, ki se jih učijo. 

A predstavljati jih je treba na način, ki upošteva smernice razvoja poustvarjanja slovenske 

ljudske plesne dediščine med otroki (več o tem Gaberščik, 2009; Kmetec, 2010, 2013; Knific 

B., 2008b, 2011). 

 

Sprva je kazalo, da bom s kvalitativno raziskavo odgovorila le na eno vprašanje, pozneje se je 

pokazalo, da temu ne bo tako, saj so učitelji izpostavljali in odkrivali številna nova področja in 

dileme, ki sprva meni kot raziskovalcu niso predstavljala problema. Velik problem predstavlja 

pridobivanje znanja (Arh, 2009; Berdajs, 2006; Borovnica, 2004; Fleischman, 2004; Hrovat, 

2000), učiteljem niso jasni načini poučevanja, velike težave in dileme imajo s predstavljanjem 

slovenske ljudske plesne dediščine javnosti. Omembe teh področij so se pojavljale v vseh fazah 

raziskovanja. Največ pozitivnih učinkov modela predstavlja doumevanje nujne postopnosti 

poučevanja (Otrin, 2000), pri čemer so pomembne inovacije posameznih vaj v modelu.  

 

Čeprav v pogovorih nisem zastavila konkretnega vprašanja, sem pričakovala, da se bodo 

učitelji dotaknili vprašanj formalnega izobraževanja. In res so tej temi posvetili kar nekaj 

pozornosti, saj niso zadovoljni s programom pedagoških fakultet, ki v dodiplomskem študiju 

ne ponujajo zadosti znanj s področja slovenske ljudske plesne dediščine. Veliko prijav na 

usposabljanje tudi kaže na potrebo po pridobivanju znanja učiteljev, ki se soočajo s težavami 

vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v pouk. 

 

Model je grajen po načelu didaktičnih načel postopnosti. Po nekaterih raziskavah (Dienes in 

Jeeves v Strmčnik, 2001) naj bi bilo delo uspešnejše, če se lotevamo določenih nalog 

kompleksnejše, ko preko celote ponujamo posamezne elemente. Vsaka vsebina vselej ne 

more biti vedno in kadar koli predstavljena postopno, korak za korakom. »Celota naj bi bila 
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tista, ki z lastnega vidika določi pomen delov in njihovih odnosov« (Strmčnik, 2001, str. 353). 

A tega ne moremo posploševati in absolutizirati na vsa področja. Poučevanje kompleksnejših 

enot je odvisno od namena, posebnosti in vsebin ter seveda ciljev, ki si jih zastavimo. Tudi pri 

učenju plesov je mogoče izbrati drugo strategijo in do ciljev priti po drugi poti (Kroflič, 1999; 

Kroflič in Gobec, 1995; Blažič, 1995). Nikakor ne poskušam dajati enoznačnih receptov za 

vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces, gre le za eno 

od mnogih možnosti, ki jih v modelu predstavljam. Zavedati se je treba pomena učitelja, ki 

poučuje po tem modelu. Nedvomno gre za prepletanje učinka dela in usposabljanja po 

modelu. Poraja se vprašanje, kakšni bi bili učinki modela, če se učitelji ne bi udeležili 

usposabljanja oz. bi bilo usposabljanje drugače izvedeno.  

 

Slabosti modela so se pokazale na področju zvočnih in tudi videoposnetkov, ki bi ključno 

prispevali k pogostejši in lažji uporabi modela v vzgojno-izobraževalnem procesu. Precejšen 

obseg plesov, ki izvirajo iz izročila, je sicer že dostopen na DVD-jih, ki jih je izdal Javni sklad 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti15, a plesi niso prilagojeni otrokom, razen enega 

DVD-ja (Meglič, 2013). Dilema, ali naj model ponuja priporočila in starostne omejitve 

posameznih elementov pri izbiri plesov za otroke, je vse do konca ostala odprta. Učitelji se 

nikakor niso mogli poenotiti, ali bi model vseboval vnaprej ponujene možnosti določeni 

starostni stopnji ali ne. 

 

Popravki modela plesnega opismenjevanja v prihodnosti 

Model plesnega opismenjevanja in implementacija modela v vzgojno-izobraževalni proces sta 

preko pričujoče raziskave nakazala smernice njegovega razvoja in odprla nova izhodišča za 

razvijanje plesnosti in didaktično poučevanje plesov. V prihodnosti je treba model ob 

obstoječih pridobljenih rezultatih razvijati in spreminjati v več smereh. Sprva opremiti s 

figurami položajev, ki so izrazitejši in učinkovitejši, da bo lahko nepoznavalec slovenskega 

ljudskega plesa posamezno vajo hitro in pravilno prepoznal. Posledično bi s tem pri modelu 

razvili standardizacijo simbolov in omogočili, da bodo likovna sporočila jasna in nedvoumna. 

 

Model bi bilo treba opremiti z videoposnetki, ki bodo lahko v pomoč učiteljem pri pripravi ali 

pri delu v razredu, ter dodati še nekaj plesov iz slovenskega izročila. Razviti bi bilo mogoče 

računalniški program za interaktivno učenje plesa, kjer bi učenci sodobno in interaktivno 

razvijali plesnost. Z razvijanjem, spreminjanjem, povezovanjem, didaktičnim pristopom, 

                                                      
15 Doslej so izšle zgoščenke z naslovi Ode, ka zaplejševa!, 2010; Plesno izročilo na Slovenskem, 2012, Plesno 

izročilo na Slovenskem, bnl [2011, 2012, 2013, 2014, 2015].  
Sicer pa je bila še serija Slovenski ljudski plesi - na TV: Mdr. Ljudski plesi Goriškega, Beneške Slovenije, Rezije in 

Primorske, 1988; Ljudski plesi Goriškega, Beneške Slovenije in Rezije (II), 1988; Slovenski ljudski plesi – Prekmurje, 

1988; Slovenski ljudski plesi – Razkrižje in okolica, 1993; Lancova vas in okolica, 1994; Med Litijo in Čatežem, 

1995; Med Muto in Pernicami, 1996. 
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konstruktivnim poučevanjem in kritičnim pristopom do lastnega dela lahko izboljšujemo 

metode poučevanja in odkrivamo nove.  

 

Model je in bo dosegel svoj cilj takrat, ko ga bodo učitelji v svoji praksi resnično začeli 

uporabljati, njegove vsebine pa vključevali v redni osnovnošolski program. Zavedam se, da 

bosta predstavljen model in njegova prenosljivost v slovenski prostor ostala na dokaj 

nezavidljivi ravni, če model ne bo izšel kot priročnik, ki ga bo lahko uporabljal sleherni 

osnovnošolski učitelj. Ob tem je skupaj z modelom nujno razvijati tudi ustrezna izobraževanja. 

 

Vendar pa je pri tem treba poudariti, da se z veliko učenci srečujejo učitelji po vsem svetu in 

kljub temu uspešno uvajajo individualizirano spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje 

učenčevega dela in napredka. S takimi in podobnimi raziskavami lahko ozaveščam strokovno 

javnost – osnovnošolske učitelje – ter dokazujem, da je razvijanje plesnosti nujno, če želimo, 

da bomo imeli kompetenčno usposobljene učence, ki bodo pridobljeno znanje lahko uporabili 

pri svojem nadaljnjem izobraževanju ali delu. Z izsledki raziskave (in modelom) želim 

spodbuditi vse osnovnošolske učitelje, da bi se pri vključevanju slovenske ljudske plesne 

dediščine v vzgojno-izobraževalni proces posluževali sodobnih metod poučevanja, ki ponujajo 

razvijanje plesnih sposobnosti pri vseh učencih na vseh starostnih stopnjah pri več učnih 

predmetih.  
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6 ZAKLJUČEK 

V definicijah plesa različni avtorji, ki jih v disertaciji navajam, govorijo dokaj enotno o tem, da 

gre pri plesu za ritmično gibanje telesa (Ramovš, 1980, 1992; Ravnikar, 2004; Zagorc, 1992) in 

izraz človekove dejavnosti (Ramovš, 1980, 1992). Združuje gibanje (Neubauer, 2006), z njim 

izražamo hrepenenje, žalost, veselje, bojevitost itd. (Podgorelec, 1965), ob tem pa gre za 

izrazno umetnostno obliko ter za izraz človekove ustvarjalnosti (Vogelnik, 2009; Geršak, 2007). 

Z izrazom slovenska ljudska plesna dediščina oz. njemu pomensko enakim terminom 

slovensko plesno izročilo označujem plese, ki jih je kot ljudske opredelil in jih v več knjigah 

podrobno obravnaval Ramovš (1980, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998b, 1999b, 2000); ob njem 

so o njih pisali in jih raziskovali tudi drugi avtorji (Kunej 2006, 2009, 2012; Marolt in Šuštar, 

1958; Otrin, 1958; Ravnikar 1996, 2004; Šuštar, 1958).  

 

Dojemanje slovenske ljudske plesne dediščine se skozi čas spreminja. Slovenska 

etnokoreologija, ki se ukvarja z raziskovanjem slovenskega plesnega izročila, razlikuje starejše 

plesno izročilo, ki izvira iz časa pred 17. stoletjem (pogosto vključuje preproste gibalne prvine, 

kot so hoja, tek, poskakovanje), in novejše plesno izročilo, ki se je oblikovalo po 17. stoletju 

(npr. parni plesi, dvodelni plesi, družabni plesi) (Ramovš, 1980, 1992, 1994). Ob historičnih 

obravnavah slovenske ljudske plesne dediščine so se na Slovenskem pojavljale tudi 

opredelitve glede na obliko, funkcijo, nosilce plesnega izročila in druge značilnosti (Kunej, 

2009; Ramovš, 1994, 2002). Plesno izročilo se deli tudi na otroško in odraslo (Ramovš, 1994), 

pri čemer se pojavljajo tudi opredelitve slovenskega plesnega izročila odraslih, ki naj bi ga 

poustvarjali otroci (Fuchs, 2007; Gaberščik, 2009; Kmetec, 2010; Knific M., 2005; Lubej, 2012). 

S prenašanjem plesnega izročila na otroke se etnokoreologija razen izjem (Ramovš, 1994) ni 

ukvarjala.  

 

Plesi, ki sodijo v slovensko plesno izročilo, so do današnjih dni doživeli pester in živahen razvoj. 

Pogosto so se razvijali v razmerah, ki so pri površnem opazovalcu ustvarile mišljenje, da je 

pravo slovensko plesno izročilo že davno zamrlo. Vendar danes poznamo številne plese, ki so 

bili na Slovenskem množično razširjeni med najširšo plastjo prebivalstva. Ne moremo jih 

časovno povsem natančno opredeliti; ves čas so se spreminjali ter prilagajali.  

 

Slovensko plesno izročilo je bilo predmet raziskav zlasti v obdobju po drugi svetovni vojni 

(Hrovatin, 1950–1951; Marolt in Šuštar, 1958; Ramovš, 1980, 1992; Šuštar, 1958, 1968). 

Izsledki raziskav in terenskega zbiranja slovenskega plesnega izročila prikazujejo plese s konca 

devetnajstega in začetka dvajsetega stoletja, izročilo iz zgodnejših časov pa ni podrobneje 

obravnavano, med drugim tudi zato, ker so pisni in drugi viri precej skromni, raziskovalci pa so 

bili bolj kot v proučevanje teh plesov usmerjeni v raziskovanje plesov, ki jih je bilo še mogoče 

najti med starejšimi ljudmi s slovenskega podeželja. 
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Znanstvenih in strokovnih etnokoreoloških zapisov o slovenskem plesnem izročilu (Kunej, 

2012; Ramovš, 1980, 1992, 1994) vsekakor ne moremo v nespremenjeni podobi posredovati 

otrokom, saj so zaradi znanstvene obravnave za otroke nesprejemljivi, niti otrokom ne smemo 

v nespremenjeni obliki posredovati ljudskih plesov odraslih, kajti otroci psihofizično niso 

sposobni prvin slovenskega plesnega izročila dojemati enako kot odrasli. Upoštevati je treba 

osnovne oblikovne sestavine plesa, in sicer plesalčevo telo kot inštrument plesa, ki se v 

tisočletjih ni bistveno spremenilo, njegovo gibanje, ki je odvisno od siceršnje kulture, v kateri 

živi, prostor, ki opredeljuje način plesa ter daje pečat plesalčevemu gibanju in rajanju, ter 

plesni čas, ki se navezuje predvsem na ritem plesa. S plesnim ustvarjanjem v procesu vzgoje in 

izobraževanja razvijamo še izražanje in komuniciranje, ustvarjalnost, krepimo pozitivne 

odnose v skupini, doživljanje, višje spoznavne funkcije (Buckroyd, 2004; Cultural heritage, 

creativity and education for all in Africa, 2001; Sicherl-Kafol, 2000). Za plesno zmožnost – 

plesnost velja, da se razvija v sklopu celotnega duševnega in telesnega razvoja. Kaže se kot 

zmožnost, ki se razvija pod vplivom dispozicij, spodbudnega okolja in posameznikove 

dejavnosti. Temelji na gibalnem izražanju, ki je prvinska oblika človekovega komuniciranja in 

je prisotna pri vsakem človeku (Kroflič in Gobec, 1995). Plesna tehnika je bistvena pri izvajanju 

posameznega plesa. Pomaga nam, da so posamezni gibi dodelani, izvedeni spretno, počasi ali 

hitro, gibčno.  

 

Plesno izročilo v didaktičnem kontekstu je opredeljeno s cilji rednega osnovnošolskega 

programa, ki jih uresničujemo na različnih predmetnih področjih (Učni načrt, 2011c, 2011d, 

2011f). Z vključevanjem rajalnih iger v vzgojno delo razvijamo odnos do dediščine in učence 

uvajamo v ljudski ples. Hkrati razvijamo etnično in drugo na prostor vezano identiteto, ki jo v 

povezavi s folkloriziranjem izročila obravnavajo številni slovenski (npr. Brumen, 1998; Fikfak, 

2011; Knific B., 2013; Kunej, 2012; Stanonik, 2006) in tuji avtorji (Cash, 2002; De vos in 

Romanucci-Ross, 1995; Hofer, 1991; Huseby-Darvas, 1995; Mathisen, 1993). V vzgojno-

izobraževalnem procesu učence razvijamo kot pripadnike etnije, kot ljudi z etnično identiteto, 

kot tiste, ki imajo svoje posebnosti in ki se ločijo od drugih (Harrison, 1999; Nunan, 2010; 

Rogelj Škafar, 2011). Čeprav njihove raziskave kažejo, da popolnega soglasja o definiciji etnije, 

ljudstva, naroda in države ni, se avtorji strinjajo, da je oblikovanje etnije uspešno, če se njena 

gradnja opre na tradicijo. Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in 

védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi ter razvijanje in ohranjanje lastne kulturne 

tradicije bi lahko dojemali kot pomembne segmente, ki naj bi jih učitelji v vzgojno-

izobraževalnem procesu razvijali.  

 

Glede vključevanja ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni program se v drugih 

kulturnih okoljih soočajo s podobnimi težavami kot v Sloveniji. V pacifiških državah (Arts 

Education in the Pacific Region: Heritage and Creativity, 2002) je ples, ki je živel med ljudmi in 

se med njimi spreminjal, priznan kot del tradicije in je vključen v šolski izobraževalni sistem, 

vendar je zapostavljen, saj programi plesnega izobraževanja za učitelje ne vključujejo vsebin, 

ki bi učiteljem ponudile ustrezna znanja. V pacifiški regiji želijo postaviti raziskovalni center, 
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saj potencial, ki ga plesno izobraževanje prida k splošnemu znanju, v pacifiški regiji ni uresničen 

v zadostni meri. Skoraj vse države v Evropi (Arts and Cultural Education at School in Europe, 

2009) poudarjajo pomen kulturne dediščine in razvijanja nacionalne identitete, vsebine s tega 

področja vključujejo v šolski kurikul ter menijo, da s tem razvijajo eno od pomembnih 

pripadnosti – pripadnost državi. V tujini se pojavlja težnja po nadzoru nad programi, 

namenjenimi učiteljem, ki poučujejo ljudsko plesno dediščino (Arts and Cultural Education at 

School in Europe, 2009; Arts Education in the Pacific Region: Heritage and Creativity, 2002; 

Hong, 2002), raziskovalci pa ugotavljajo, da učitelji nimajo dovolj znanja za poučevanje ljudske 

plesne dediščine. Ouyang (2014) meni, da mora biti spoznavanje plesnega izročila obvezen del 

izobraževalnega programa v osnovni šoli, saj se le tako ohranja. Če ni vključen v učni proces, 

pri sprejemanju plesnega izročila pride do večjih napak, ki bi jih z vključenostjo v šolski sistem 

odpravili. Primerno vključeno plesno izročilo v vzgojno-izobraževalni program osnovnih šol je 

zelo pomembno za kulturni razvoj in vzpostavljanje etnične identitete. Evropa in svet se vedno 

bolj združujeta ter kulturno približujeta, zaradi česar je vzpostavljanje identitete, vezane na 

prostor in skupnost, bivajočo na njem, izjemnega pomena (Arts and Cultural Education at 

School in Europe, 2009).  

 

V Sloveniji je otrokom treba razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, kar 

narekujejo tudi Zakon o osnovni šoli (1996), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (2007), Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta 

osnovne šole (2008) in Elementi domovinske in državljanske vzgoje ter aktivnega državljanstva 

v učnih načrtih slovenskih osnovnih in srednjih šol (Kukovič in Haček, 2014). To je mogoče 

uresničevati z vzgajanjem ustreznega odnosa do lokalnih, regionalnih in državnih tradicij – tudi 

plesnih. Pri tem se kot ključna kaže potreba po poznavanju didaktičnih izhodišč (Otrin, 2000) 

ter strokovnih in znanstvenih podlag, ki bi skozi interdisciplinarni vidik, vključujoč 

etnokoreologijo, opredelile prenašanje plesnega izročila na otroke.  

 

Predstavitev in analitična obravnava didaktičnih izhodišč posredovanja slovenskega 

plesnega izročila skozi vertikalo osnovnošolskega izobraževanja posledično prinaša 

definiranje ustrezne terminologije (ljudsko izročilo, ljudski ples, folklorni plesi, folklora, 

folklornik, folklorec, folklorist, folklorizem, plesno opismenjevanje, didaktika plesne vzgoje, 

didaktika poučevanja ljudskih in folklornih plesov, slovenska ljudska plesna dediščina itd.). 

Podane so strokovne podlage za razvijanje obravnavanega področja poučevanja. Navedene 

terminološke opredelitve zapolnjujejo vrzel v obstoječi literaturi (Baš, 2004; Knific B., 2013; 

Knific in Knific, 2007; Kunej, 2009; Ramovš, 1992, 2002) in prispevajo k ustrezni uporabi v 

šoli. V vzgojno-izobraževalnem procesu je pomembno, da učenci sistematično in aktivno 

usvajajo znanje, spretnosti in navade, razvijajo svoje psihofizične sposobnosti, pridobivajo 

delovne navade ipd. in se oblikujejo v procesu, ki ga vodi strokovno usposobljen učitelj 

(Adamič, 2005). Za kakovostno poučevanje plesa je pomembno dobro poznavanje plesnega 

izročila, plesne tehnike in metodike poučevanja prvin slovenske ljudske plesne dediščine.  
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Za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela se je zelo dobro uveljavila 

Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, ki sta jo leta 2001 revidirala in posodobila 

Anderson in Krathwohl (2001). Revidirana taksonomija je dvodimenzionalna, kajti poleg 

definicije dimenzije znanja definira tudi dimenzijo kognitivnega procesa – kako se učiti. 

Dimenzija znanja je razdeljena na štiri ravni: faktografsko, konceptualno, proceduralno in 

metakognitivno znanje.  

 

Didaktika je pedagoška disciplina in uporabna znanost, njena načela predstavljajo podlago 

pouku. Učitelj naj bi jih upošteval, z njimi ustrezno načrtoval, organiziral in vodil učne procese 

(Strmčnik, 2001). Didaktika plesne vzgoje upošteva načelo postopnosti, načelo izkušenjskega 

učenja, načelo interesa, individualizacije, nazornosti, doživetosti, načelo življenjske in psihične 

bližine, načelo postopnosti in sistematičnosti, ki je pomembno tako s socialnega stališča in 

komunikacije kot tudi zaradi razvijanja izražanja in ustvarjanja z gibanjem. Didaktika 

poučevanja je bistvena, da učitelj plesno opismenjevanje dobro načrtuje in izvaja.  

 

Raziskava izbranega področja je prva v Sloveniji, ki se je soočila s problemom vključevanja 

slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli. Rezultati 

raziskave pa predstavljajo pomemben doprinos k razumevanju potrebe po vključevanju 

slovenske ljudske plesne dediščine v osnovno šolo in izboljšanju prakse v slovenskih šolah. 

Rezultati opravljene raziskave bodo lahko v pomoč načrtovalcem formalnih študijskih 

programov na pedagoških fakultetah ter neformalnih izobraževalnih programov nadaljnjega 

vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 

 

Pregled stanja na področju vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine v osnovnošolski 

vzgojno-izobraževalni proces, model plesnega opismenjevanja in izsledki implementacije 

modela med izbrane osnovnošolske učitelje so pokazali temeljne pomanjkljivosti, ki se kažejo 

pri vključevanju slovenske ljudske plesne dediščine v redni pouk. Pri analizi sem upoštevala 

odgovore 246 učiteljev, med katerimi pa jih je le 165 v celoti izpolnilo anketni vprašalnik, razlog 

za takšen osip pripisujem zahtevnosti, obsežnosti in specifičnosti vprašalnika. Rezultate 

raziskave, narejene med učitelji, ki plesno izročilo, vključujoč rajalne igre, vnašajo v svoj redni 

pouk, kažejo, da so učitelji v času rednega izobraževanja pridobili zelo malo ali skoraj nič 

znanja, ki pa ga pridobivajo preko različnih neformalnih oblik izobraževanja. Večinoma dobro 

vedo, da plesov, ki izvirajo iz izročila, ne smejo spreminjati, in se zavedajo, da jih je treba 

prilagajati učencem. Zelo slabo (le dva odstotka anketiranih učiteljev) prepoznajo kinetogram, 

ki se uporablja za zapis plesa, vedo pa, kdo se je na Slovenskem največ ukvarjal s slovensko 

ljudsko plesno dediščino. Poznavanje posameznih plesov, izvirajočih iz izročila, je pri učiteljih 

dokaj zadovoljivo, tudi več kot polovica učiteljev ve, da je inštrumentalna glasba na 

Slovenskem v prvi vrsti namenjena plesu, zelo malo pa jih ve, da petje ob inštrumentalni glasbi 

ni značilno za slovensko glasbeno izročilo. Le slaba petina vseh anketiranih učiteljev ima dobro 

teoretično znanje o slovenskem plesnem izročilu, kar dobra tretjina pa ima o tem zelo slabo 

znanje.  
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Učitelji so si didaktična znanja o slovenskem ljudskem plesnem izročilu pridobili v neformalnih 

oblikah izobraževanja, ta pa so se pretežno nanašala le na praktično učenje plesov brez 

temeljitega spoznavanja didaktičnih postopkov. Učitelji se na poučevanje pripravljajo tako, da 

se plesov, ki izvirajo iz izročila, naučijo preko videoposnetkov, izobraževanj ali besednih opisov. 

Čeprav menijo, da je plese treba prilagajati, se jim ne zdi nujno, da lahko ples naučijo šele 

takrat, ko zna večina učencev teči skladno z ritmom glasbene spremljave. Posamezno 

težavnost elementov plesov, ki izvirajo iz izročila, znajo dokaj dobro opredeliti (kot najtežje 

hoja s kleci, polkin korak, hopsanje, tleskanje), vendar so neopredeljeni pri tem, ali so težji v 

dvo- ali tročetrtinskem taktu. Učitelji se zavedajo, da učenci obvladajo ples šele takrat, ko ga 

zaplešejo po korakih pravilno in pri tem uživajo, ob plesni glasbi pa se znajo ritmično pravilno 

gibati. Učitelji se na poučevanje plesa različno pripravljajo, več kot polovica se jih na 

poučevanje pripravi prek videoposnetka ali na izobraževanju, ples pa razčlenijo na več delov. 

Učitelji praviloma za eno šolsko uro poučevanje plesa porabijo od deset minut do pol ure 

priprav.  

 

Izsledki raziskave kažejo, da je za vključevanje prvin slovenske ljudske plesne dediščine treba 

učiteljem pripraviti model, po katerem se bodo lahko kakovostno pripravili na poučevanje, 

razvijali plesnost pri učencih in znanje zlahka uporabljali v praksi. Učitelji si s standardiziranim 

znakovnim zapisovanjem plesnih gibov ne pomagajo, zato so v modelu izdelane figure 

ponazarjanja plesnih gibov v trodimenzionalnem prostoru. V modelu z didaktično shemo 

vsebine slovenske ljudske plesne dediščine – prvenstveno plese – prilagajam na dojemljivo 

raven učenja otrok in njihovemu celostnemu plesnemu razvoju. Če bodo učenci dobro razvili 

in utrdili osnove posameznih kompleksnejših korakov, bodo lahko dokaj preprosto in 

učinkovito nadaljevali učenje posameznih plesov.  

 

Kvalitativna raziskava implementacije modela vključevanja slovenske ljudske plesne dediščine 

učiteljem je pokazala, da so se stališča in izkušnje spreminjala v treh fazah raziskovanja. 

Stališča, občutki, izkušnje in odzivi sodelujočih učiteljev pred spoznavanjem novega modela 

izobraževanja, po njegovem zaključku in po uvajanju modela v osnovnošolsko prakso so 

pokazali, da se bodo vključeni učitelji v prihodnosti lažje in kakovostneje pripravljali na 

poučevanje, saj so vaje v modelu poučevanja slovenske ljudske plesne dediščine uporabne, 

jasne, zanimive in kakovostne. Učitelji so izpostavili slabosti, ki bi jih bilo v prihodnosti v 

razvijanju modela treba upoštevati. Najpomembneje je rešiti vprašanje glasbene spremljave. 

Učiteljem model pri svojem delu ne more služiti, če ob tem nimajo zvočne in še bolje – vizualne 

predstave. Model mora zajemati multimedijske posnetke. Novi načini plesa se jim zdijo 

uporabni, vendar izpostavljajo, da model brez dodatnega usposabljanja v taki obliki ne dosega 

želenih rezultatov. Obstaja tudi dilema o tem, ali naj bodo vaje in plesi namenjeni 

posameznemu razredu ali naj bo izbira plesa učiteljeva avtonomnost. Smiselno se zdi v 

prihodnosti model nadgraditi z danimi pripombami učiteljev, ki so sodelovali v vseh treh 

fokusnih skupinah. 
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8 PRILOGE 

8.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Ljudski ples v OŠ 

 

Kratko ime ankete: Ljudski ples v OŠ  

Število vprašanj: 53  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 8. 1. 2015 Aktivna do: 1. 1. 2099 

Avtor: Metka Knific  Spreminjal: Metka Knific  

Dne: 8. 1. 2015 Dne: 2. 2. 2015 

  

 

XSPOL – Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

 

XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate?  

 

 20–29 let  

 30–39 let  

 40–49 let  

 50–59 let  

 60 in več let  

 

 

XLOKACREGk – V kateri regiji prebivate?  

statistične regije  

 

 Goriška  

 Gorenjska  

 Obalno-kraška  

 Notranjsko-kraška  

 Osrednjeslovenska  

 Zasavska  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Spodnjeposavska  

 Savinjska  

 Koroška  

 Podravska  

 Pomurska  

 

 

XIZ10ess12 – Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo pridobili?  

 

 VI/1. – višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program  

 VI/2. – specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi, visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. 
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st.)  

 VII. – specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program, magisterij stroke (2. bol. st.)  

 VIII/1. – specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti  

 VIII/2. – doktorat znanosti (3. bol. st.)  

 

 

Q1 – Pridobljen naziv:  

 

 brez naziva  

 mentor  

 svetovalec  

 svetnik  

 

 

Q2 – Delovna doba vašega poučevanja:  

 

 do 5 let  

 od 6 do 10 let  

 od 11 do 15 let  

 od 16 do 20 let  

 od 21 do 25 let  

 od 26 do 30 let  

 nad 30 let  

 

 

Q3 – Velikost šole, v kateri poučujete:  

 

 do 100 učencev  

 od 100 do 300 učencev  

 več kot 300 učencev  

 

 

Q4 – Razred, ki ga poučujete; poklikajte vse razrede, ki jih učite.  

Možnih je več odgovorov  

 

 1. razred  

 2. razred  

 3. razred  

 4. razred  

 5. razred  

 6. razred  

 7. razred  

 8. razred  

 9. razred  

 ne učim v razredu  

 podaljšano bivanje  

 jutranje varstvo  

 drugo:   

 

 

Q5 – Predmet(i), ki ga/jih poučujete:  

Možnih je več odgovorov  

 

 vse v svojem oddelku  
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 vse v svojem oddelku in še:   

 predmet:   

 izbirni predmet:   

 drugo:   

 

 

Q6 – Kje poučujete:  

 

 v mestnem okolju  

 v primestnem okolju  

 v podeželskem okolju  

 

 

Q7 – Ali ima vaša šola naziv kulturna šola?  

 

 da  

 ne  

 ne vem  

 

 

Q8 – Koliko ur letno v okviru rednega pouka (pri katerem koli predmetu) učence učite plesati slovenske ljudske plese?   

Vpišite število šolskih ur.  

 

 

   

 

 

Q9 – V okviru zunajšolske dejavnosti prav tako poučujem slovenski ljudski ples:  

Vpišite število šolskih ur tedensko.  

 

 da, v otroški folklorni skupini/krožku na šoli (število ur tedensko):  

 da, v otroški folklorni skupini v društvu (število ur tedensko):   

 ne  

 

 

Q10 – S folklorno dejavnostjo sem se ali se ukvarjam:  

 

 se ne ukvarjam  

 se ukvarjam 0–5 let  

 se ukvarjam 6–10 let  

 se ukvarjam 11–15 let  

 se ukvarjam nad 15 let  

 

 

Q11 – Koliko znanja o ljudskem plesu ste dobili v okviru rednega izobraževanja na fakulteti?  

 

 Zelo veliko  

 Veliko  

 Srednje  

 Zelo malo   

 Nič  

 

 

Q12 – Ali ste bili v zadnjih desetih letih na kakšnem neformalnem izobraževanju, kjer ste pridobili znanja s področja slovenskega 

plesnega izročila?  

 



 

263 

 da  

 ne  

 

 

IF (4) Q12 = [1]   

Q13 – Ocenite skupno število ur vašega neformalnega usposabljanja na področju ljudskih plesov?   

 

 do 2 uri  

 3–5 ur  

 6–10 ur  

 11–20 ur  

 21–50 ur  

 nad 50 ur  

 

 

IF (4) Q12 = [1]   

Q14 – Kakšen delež tovrstnih seminarjev je bil namenjen:   

 

 0–10 %  11–20 % 21–50 % nad 50 % 

didaktičnemu poučevanju plesov     
učenju konkretnih ljudskih plesov     
spoznavanju teoretičnih vsebin s področja plesnega izročila     
 

 

Q15 – Koliko ljudskih plesov (vključujoč rajalne igre) ste do sedaj že učili v okviru rednega pouka?  

 

 1–3  

 4–6  

 7–10  

 več kot 10  

 

 

Q16 – Kako se naučite ljudski ples, ki ga posredujete učencem?   

Možnih je več odgovorov  

 

 naučim se ga preko videoposnetka (zgoščenka, videokaseta, youtube)  

 nauči me članica folklorne skupine  

 naučim se ga na izobraževanju  

 preberem besedni opis v knjigi (gradivu) in se ga naučim  

 preberem kinetogram in se ga naučim  

 uporabljam knjigo Mirka Ramovša in se ga tako naučim  

 plese poznam, na izobraževanju jih osvežujem  

 vedno najdem nekoga, da mi ljudski ples prej pokaže  

 drugo:  

 

 

Q17 – Kako se pripravite na poučevanje ljudskega plesa?   

Možnih je več odgovorov  

 

 v glavi si zamislim, kako je ples videti, da vem, kako ga bom (na)učil/a  

 pred poučevanjem si zapojem melodijo in ples zaplešem   

 nikoli se posebej ne pripravljam za učenje plesa, saj ga že znam  

 priprave za poučevanje imam že narejene in po njih učim  

 ples znam in učim po občutku (se prilagajam razredu)  

 pred učenjem si zavrtim glasbeno spremljavo in zraven zaplešem  
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 ko se odločim, kateri ples bom učil/a, si pripravim samo še glasbeno spremljavo  

 ples razčlenim in pripravim načrt učenja posameznih delov plesa  

 pokličem nekoga, da v razredu nauči ljudski ples  

 drugo:  

 

 

Q18 – Koliko časa porabite za pripravo ene šolske ure, na kateri se učite ljudski ples?  

 

 do 10 min  

 11 min–30 min  

 31 min–60 min  

 več kot 60 min  

 

 

Q19 – Ali ples razčlenite, preden ga začnete učiti?  

 

 da, na dva dela  

 da, na več delov  

 ne, se mi ne zdi potrebno  

 

 

Q20 – Ocenite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami:   

 

 se popolnoma 

strinjam 

strinjam se se delno 

strinjam 

večinoma se 

ne strinjam 

se popolnoma 

ne strinjam 

Ljudskega plesa v šoli ne smemo spreminjati.      
Ljudske plese je treba prilagajati otrokom.      
Ob učenju ljudskega plesa morajo biti otroci ustvarjalni.       
Pri učenju ljudskega plesa mora biti učitelj ustvarjalen.      
Ljudski ples je treba prilagoditi starosti učencev.      
Drugi del plesa je treba poenostaviti.      
Pri učenju ljudskega plesa se prilagaja plesna drža.      
Plesi v2/4 taktu so otrokom praviloma težji kot plesi v 3/4 taktu.      
Plesanje s potrkom je otrokom praviloma težje kot plesanje brez 

potrkov.        

Trokoračno polko je otrokom mogoče prilagoditi v hojo ali tek.      
Parno vrtenico je mogoče nadomestiti s solo vrtenico.      
Ljudski ples lahko naučim šele, ko večina učencev zna teči v 

pravilnem ritmu ob glasbeni spremljavi.      

 

 

Q21 – Razvrstite od najlažjega proti najtežjemu (pri tem 1 pomeni najlažje, 5 pa najtežje):   

Besede z leve razvrstite na desni.  

 

 

hopsanje      

tek      

hoja      

polkin korak      

hoja v skleci      

 

 

Q22 – Razvrstite od najlažjega proti najtežjemu (pri tem 1 pomeni najlažje, 5 pa najtežje):   

Besede z leve razvrstite na desni.  

 

 

ploskanje      
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tleskanje      

žuganje      

hoja      

hopsanje      

 

 

Q23 – Razvrstite od najlažjega proti najtežjemu (pri tem 1 pomeni najlažje, 5 pa najtežje):   

Besede z leve razvrstite na desni.  

 

 

ples z vrtenjem v 

valčkovi drži       

  

ples z vrtenjem v drži 

za polko      

  

ples z vrtenjem v drži 

križno za roke    

  

ples z vrtenjem, ko sta 

roki sklenjeni v 

desnem komolčnem 

pregibu    

  

ples z vrtenjem, ko sta 

roki sklenjeni v levem 

komolčnem pregibu    

  

 

 

Q24 – Ali poznate sledeči zapis?   

  
 

 da  

 sem že videl/a, a ne poznam  

 ne  

 

 

IF (8) Q24 = [1]   

Q25 – Kako se imenuje?   

 

 

  

 

 

IF (8) Q24 = [1]   

Q26 – Ali si pri poučevanju ljudskega plesa pomagam s tovrstnimi zapisi?    

 

 da  

 ne  

 občasno  

 

 

Q27 – Ali se poslužujete besednih opisov plesa?   

 

 da  

 ne  

 občasno  

 

 

Q28 – Kako si zapišete, zabeležite ples, ki ga nameravate učiti?   
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 s svojimi besedami  

 po korakih vzporedno z notami  

 s pomočjo posnetka   

 drugo:  

 

 

Q29 – Na podlagi česa ocenite plesno znanje, ki so ga dobili učenci?   

 

 ne ocenjujem ga  

 ocenjujem po občutku  

 imam merila, po katerih ocenjujem  

 

 

Q30 – Kdaj se vam zdi, da učenec obvlada ljudski ples/rajalno igro?   

Možnih je več odgovorov  

 

 ko ob plesu zna ustvarjati nove gibe  

 ko se ob plesni glasbi zna ritmično pravilno gibati   

 ko zapleše ples po korakih tako, kot ga pokaže učiteljica  

 ko zapleše ples brez glasbene spremljave  

 ko zapleše plesne korake na povsem drugačno glasbo  

 ko zapleše ples po korakih tako, kot ga pokaže učiteljica, in pri tem uživa  

 

 

Q31 – Kako se počutite, ko naučite ljudski ples/plesno igro otroke?  

 

 Čutim, da delam dobro za slovenstvo.  

 Čutim, da otroci delajo dobro za slovenstvo.   

 Čutim, da razvijam lokalno dediščino.  

 Čutim osebno zadovoljstvo.  

 Nič ne čutim.  

 Drugo:  

 

 

Q32 – Ali pri otrocih z učenjem ljudskih plesov hkrati razvijamo etnično identiteto?   

 

 da  

 ne  

 

 

IF (11) Q32 = [1]   

Q33 – Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z "DA":  

Možnih je več odgovorov  

 

  razvijamo njihovo nacionalno identiteto  

 razvijamo njihovo pokrajinsko identiteto  

 razvijamo njihovo lokalno identiteto  

 drugo:  

 

 

Q34 – Ocenite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami.   

 

 Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam se      Se delno 

strinjam    

Večinoma se 

ne strinjam 

Se popolnoma 

ne strinjam 

Če plešemo slovenske ljudske plese, razvijamo slovensko zavest.      
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 Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam se      Se delno 

strinjam    

Večinoma se 

ne strinjam 

Se popolnoma 

ne strinjam 

Slovenski ljudski plesi so večinoma nemškega izvora in se z njimi 

ne razvija Slovenstva.      

Ljudski plesi iz Bele krajine so večinoma sorodni hrvaškim, zato z 

njimi ne moremo razvijati slovenstva.      

Z učenjem ljudskega plesa spodbujamo pozitiven odnos do 

slovenske kulture in tradicije.      

Otroke je sram, kadar se soočajo z ljudskim plesom.      
Otroci z občutkom sramovanja govorijo o ljudskih plesih.      
Otroške rajalne igre so večinoma mlajšega nastanka in njihovo 

učenje ne krepi slovenstva.      

Če bi v redni pouk vključevali več ljudskih plesov, bi bolj razvili 

slovensko nacionalno zavest.      

Če bi učitelji znali več ljudskih plesov, bi bila slovenska nacionalna 

zavest bolj razvita.      

Ljudski plesi, katerih ime izvira iz nemščine (zibenšrit, nojbajeriš, 

nojkatoliš …), niso slovenski ljudski plesi.      

Ljudski ples je izrinjen iz našega življenja.      
Učenje ljudskega plesa za otroka lahko deluje terapevtsko.      
Z učenjem ljudskega plesa lahko spodbujamo izražanje čustev.         
S pomočjo ljudskega plesa otroci lahko razbremenijo in sprostijo.      
Z ljudskim plesom je mogoče razvijati ustvarjalnost.      
Z učenjem ljudskega plesa lahko krepimo občutek samozavesti in 

zaupanja vase.      

Z ljudskim plesom lahko spodbujate socializacijo.      
Z ljudskim plesom dosežete sproščeno medsebojno sodelovanje.      
 

 

Q35 – Kaj poveste zraven poučevanja ljudskega plesa, pesmi, igre?    

 

 nič ne povem   

 povem, od kod je ples in kdaj se je plesal  

 povem, kako je ples prišel na Slovensko  

 drugo:  

 

 

Q36 – Kaj menite o glasbeni spremljavi pri učenju ljudskih plesov, ki so se v preteklosti izvajali ob glasbeni spremljavi?   

Možnih je več odgovorov  

 

 Učitelj/ica presodi, če je potrebna.  

 Glasbena spremljava ni obvezna.  

 Glasbena spremljava nikoli ne sme biti na posnetku, ampak mora godec vedno igrati v živo.  

 Ko se učimo ples, godec ni nujen, če se odločimo za predstavitev v javnosti, je godec nujen.  

 Melodijo lahko pojemo in godec ni nujen.  

 Katero glasbilo spremlja ples, ni pomembno, samo da je glasba v živo.  

 Glasba je obvezna na posnetku.  

 Ne vem.  

 

 

Q37 – Označite najpomembnejšega med naštetimi avtorji, ki so raziskovali slovensko plesno izročilo:   

 

 Breda Oblak   

 Marija Makarovič  

 Albinca Pesek  

 Mirko Ramovš  
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 Dušica Kunaver  

 ne vem  

 

 

Q38 – Med naštetimi plesi označite tistega, ki ne sodi med parne plese:  

 

 mašerjanka   

 traplan  

 šoštarska  

 čindara   

 ajncpolka  

 ne vem  

 

 

Q39 – Med naštetimi ljudskimi plesi označite tistega, pri katerem je pesem njegov nepogrešljivi sestavni del.  

 

 špicpolka   

 brcpolka  

 potresavka  

 igraj kolo  

 ceperle  

 ne vem  

 

 

Q40 – Med naštetimi skupinskimi plesi označite tistega, ki se pleše v dveh nasprotnih vrstah.  

 

 Abrahama gredo   

 žakle šivat  

 predgrajski most  

 seljančica  

 grabčov ples  

 ne vem  

 

 

Q41 – Označite ljudski ples, pri katerem so plesalci in plesalke v preteklosti z gibi rok posnemali delo.  

 

 vrečo šivat   

 štrene vit  

 šuštarpolka  

 kovtre šivat  

 kowo vrtat  

 ne vem  

 

 

Q42 – Inštrumentalna ljudska glasba na Slovenskem je bila namenjena predvsem:   

 

 spremljavi petja   

 za ples  

 izvajanju obredov   

 ne vem  

 

 

Q43 – Je petje ob glasbeni spremljavi značilno za slovensko ljudsko glasbeno izročilo?   
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 da  

 ne  

 da, če so bili dobri godci  

 ne vem  

 

 

Q44 – Med naštetimi otroškimi plesnimi igrami označite tisto, pri kateri se med potekom ena skupina sodelujočih veča, druga pa 

manjša.  

 

 Kovtrčki  

 Marička sedi na kamenu  

 Potujemo v Rakitnico  

 Bela, bela lilija  

 Dreto šivat  

 Ne vem  

 

 

Q45 – Med naštetimi plesi označite tistega, ki je najprimernejši za otroke.  

 

 Svatsko kolo  

 Prvi rej  

 štajeriš z robcem  

 gredo Abrahama  

 svatovska polka  

 ne vem  

 

 

Q46 – Med naštetimi plesi označite tistega, pri katerem so bistvena prvina potrki z nogo ob tla.  

 

 valček  

 mlinček  

 krajcpolka  

 zibenšrit  

 cotiš  

 ne vem  

 

 

Q47 – Med naštetimi plesi označite tistega, ki se pleše v ¾ taktu. 

  

 

 nojkatoliš  

 potovčena  

 mrzulin  

 brcpolka  

 šuštarska  

 ne vem  

 

 

Q48 – Naštejte dve plesni igri, primerni za otroke do 7. leta starosti:    

 

 

Plesna igra 1:   Zakaj je 

primerna? 

  Plesna igra 2:   Zakaj je 

primerna? 
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Q49 – Naštejte dve plesni igri, primerni za otroke, starejše od 7 let:    

 

 

Plesna igra 1:   Zakaj je 

primerna? 

  Plesna igra 2:   Zakaj je 

primerna? 

  

8.1.1 Cronbachov koeficient 

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha N of Items    

0,798 18    

     

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Če 
plešemo slovenske ljudske plese, 
razvijamo slovensko zavest. 47,52 54,577 0,228 0,797 

Ocenite stopnjo strinjanja s: 
Slovenski ljudski plesi so večinoma 
nemškega izvora in se z njimi ne 
razvija slovenstva. 44,96 57,302 -0,028 0,81 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Ljudski 
plesi iz Bele krajine so večinoma 
sorodni hrvaškim, zato z njimi ne 
moremo razvijati slovenstva. 44,94 55,985 0,083 0,805 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Z 
učenjem ljudskega plesa 
spodbujamo pozitiven odnos do 
slovenske kulture in tradicije. 47,79 55,968 0,149 0,8 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Otroke 
je sram, kadar se soočajo z ljudskim 
plesom. 45,15 54,107 0,184 0,802 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Otroci 
z občutkom sramu govorijo o 
ljudskih plesih. 44,94 54,208 0,209 0,799 

Ocenite stopnjo strinjanja s: 
Otroške rajalne igre so večinoma 
mlajšega nastanka in njihovo učenje 
ne krepi slovenstva. 44,98 55,244 0,128 0,804 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Če bi v 
redni pouk vključevali več ljudskih 
plesov, bi bolj razvili slovensko 
nacionalno zavest. 46,66 50,42 0,466 0,783 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Če bi 
učitelji znali več ljudskih plesov, bi 
bila slovenska nacionalna zavest 
bolj razvita. 46,42 49,56 0,448 0,784 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Ljudski 
plesi, katerih ime izvira iz nemščine 
(zibenšrit, nojbajeriš, nojkatoliš …), 
niso slovenski ljudski plesi. 44,92 56,614 0,023 0,809 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Ljudski 
ples je izrinjen iz našega življenja. 46,21 53,254 0,187 0,805 
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Ocenite stopnjo strinjanja s: Učenje 
ljudskega plesa na otroka lahko 
deluje terapevtsko. 47,12 48,094 0,69 0,767 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Z 
učenjem ljudskega plesa lahko 
spodbujamo izražanje čustev.    47,19 48,209 0,698 0,767 

Ocenite stopnjo strinjanja s: S 
pomočjo ljudskega plesa se otroci 
lahko razbremenijo in sprostijo. 47,45 47,792 0,71 0,766 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Z 
ljudskim plesom je mogoče razvijati 
ustvarjalnost. 47,19 49,147 0,542 0,777 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Z 
učenjem ljudskega plesa lahko 
krepimo občutek samozavesti in 
zaupanja vase. 47,43 47,996 0,677 0,768 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Z 
ljudskim plesom lahko spodbujate 
socializacijo. 47,59 48,59 0,672 0,769 

Ocenite stopnjo strinjanja s: Z 
ljudskim plesom dosežete 
sproščeno medsebojno 
sodelovanje. 47,56 48,074 0,699 0,767 

8.2 RAZPIS ZA UČITELJE 

Pozdravljeni, 

v januarju, natančneje v petek, 23., in soboto, 24. 1., pripravljam seminar za učitelje, ki na 

kakršen koli način učijo ljudski ples v osnovni šoli (od 1. do 9. razreda). Gre za didaktično 

usposabljanje, za metodično učenje ljudskih plesov in razvijanja plesnosti pri otrocih. V 

usposabljanje bi želela vključiti 12 učiteljev iz celotne Slovenije – glede na ruralno in urbano 

zastopanost šol. Želela bi zajeti vse pokrajine v Slovenji in vključiti učitelje, ki jih področje 

zanima ter so pripravljeni sodelovati v skupinskem intervjuju (pred začetkom in na koncu 

usposabljanja).  

Usposabljanje bo brezplačno, udeleženci pa pridobijo tudi gradivo. 

Prijavite se neposredno (čim prej) na moj elektronski naslov (metka.knific@guest.arnes.si) z 

imenom, priimkom in telefonsko številko, najkasneje do 15. januarja 2015. (Sprejeti na 

seminar/usposabljanje boste o tem obveščeni do 17. januarja 2015.) 

Termin: petek: 16.00–19.00 in sobota: 9.00–19.00 (z odmorom za kosilo). 

Lokacija: Javni zavod Cene Štupar, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. 

Lepo povabljeni, 

                                                                 Metka Knific 

mailto:metka.knific@guest.arnes.si
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8.3 VPRAŠANJA ZA UDELEŽENCE FOKUSNIH SKUPIN 

OSNOVNI PODATKI 

 

Spol   moški   ženski 

 

Starost 

a) 20–29 

b) 30–39 

c) 40–49 

d) 50–59 

e) 60 in več 

 

Prihajam iz (obkrožite en odgovor): 

a) Gorenjska 

b) Dolenjska 

c) Štajerska 

d) Koroška  

e) Notranjska 

f) Primorska 

g) Bela krajina 

h) Prekmurje  

i) Ljubljana z okolico 

j) drugo: _________ 

 

Stopnja izobrazbe (obkrožite en odgovor): 

a) šesta (VI.) 

b) sedma (VII.) 

c) osma (VIII.) 

d) deveta (IX.) 

e) drugo: ___________ 

 

Pridobljen naziv (obkrožite en odgovor): 

a) brez naziva 

b) mentor 

c) svetovalec 

d) svetnik 

 

Delovna doba vašega poučevanja (obkrožite en odgovor): 

a) do 5 let 

b) od 6 do 10 let 

c) od 11 do 15 let 

d) od 16 do 20 let 

e) od 21 do 25 let 

f) od 26 do 30 let 

g) nad 30 let 

 

Velikost šole, v kateri poučujete (obkrožite en odgovor): 

a) do 100 učencev 

b) 100 do 300 učencev 

c) več kot 300 učencev 

 

Kje poučujete? (obkrožite en odgovor) 

a) v mestnem okolju 

b) v primestnem okolju 

c) v podeželskem okolju 

 

Razred, ki ga poučujete; če učite različne razrede, obkrožite vse. 
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a) 1. razred 

b) 2. razred 

c) 3. razred 

d) 4. razred 

e) 5. Razred 

f) 6. razred 

g) 7. razred 

h) 8. razred 

i) 9. razred 

j) ne učim v razredu 

 

Dodatno poučujem (še): 

a) podaljšano bivanje 

b) jutranje varstvo 

c) drugo: _____________________ 

 

 

Predmet(i), ki ga/jih poučujete (obkrožite vse odgovore, ki držijo za vas) : 

a) vse v svojem oddelku 

b) vse v svojem oddelku, razen __________ 

c) vse v svojem oddelku in še ___________ 

d) predmet ________________ 

e) izbirni predmet  ____________ 

f) drugo: _________________ 

 

 

Želite kaj sporočiti v pisni obliki? 

8.3.1 Predstavitev demografskih podatkov o strukturi fokusnih skupin z grafi 

 

Slika 174: Starost udeležencev 
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Slika 175: Stopnja izobrazbe 

 

 

 

 

Slika 176: Prihajam iz 
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Slika 177: Pridobljen naziv 

 

 

Slika 178: Poučujem v 
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Slika 179: Delovna doba 

 

 

 

Slika 180: Velikost šole 
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Slika 181: Razred, ki ga poučujem 

 

 

 

 

Slika 182: Dodatno poučujem 
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Slika 183: Predmet(i), ki jih poučujem 

8.4 KODIRANJE FOKUSNIH SKUPIN 

  odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F3/C1 »Če bomo mi, ki to delamo, na pravi način predstavil, bomo dobil 

veljavo, sicer ne. Niti nas ne bodo resno jemali.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C1 »Ohranjanje kulturne dediščine.« odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C2 »Ukvarjanje z ljudskim plesom mi pomeni druženje, spoznavanje 

zgodovine. S tem krepim nacionalno zavest, kulturo.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C3 »Tudi razvijanje socialnih veščin in kreativnosti.« odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C4 »Ljudski ples je del naše zgodovine, kulture.« odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C5 »Da se ukvarjam z dediščino, je tako kot poznati slovensko zastavo, 

himno.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F2/C1 »Ja, pa dajmo to mladim, to zdaj rabijo, pa vedno bolj se izgublja 

slovenska mentaliteta, naše korenine.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F2/C2 »V izročilu je vse, in ples in petje in orientacija, gibanje. Tako da 

bodimo ponosni, da učimo folkloro. Res. Vse tukaj notri. To je res 

tisto ljudsko. Človeško.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C6 »Imamo ta gibanje, ritem, ples, nastopanje … to je super.« odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F2/C3 »Ja. Ta odnos … a ne, da bi tudi po razredih posamezne učitelje kdo 

spomnil, da bi oni tudi to mogli delati. Potem pa oni tega ne delajo in 

zato je tudi potem slab odnos do ljudskega plesa in se z njim 

zafrkavajo in tako naprej. Če bi vsi športni učitelji ples učili, se ne bi iz 

njega norčevali.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C7 »S plesom bo otrok osvojil nekaj kulturne dediščine.« odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C8 »Dobro, da stvar ne zamre, pa da otroci dobijo eno veselje do tega 

pa da mogoče rečejo doma, a veš, mi smo pa uno zaplesal. Pa je 

doma še kakšna mami vesela.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

F1/C9 »Pri nas tisti, ki ne hodijo na izbirni predmet ljudski ples, rečejo, to je 

za kmete. Potem se pa v razredu z ostalimi otroki pomenimo, kaj je ta 

ples, pa od kod izvira in od kdaj, in potem čisto drugače gledajo. Da je 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 
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to drugače, da je to del naše preteklosti. In ko jih spremljajo na 

nastopu, so potem navdušeni, ko vidijo koliko so se naučili.« 

F3/C2 »Sodelavka pa uči zbor in ima plačano drugače kot jaz. Jaz delam za 

doprinos. Za svoje veselje še dodatno učim otroke ljudskih plesov.« 

odnos do dediščine pomen 

poustvarjanja 

 

  osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C10 »Nekateri se tudi najdejo v tem ljudskem plesu. Tako kot se nekateri 

najdejo v kakšnem športu, se nekateri tudi v plesu, pa so potem bolj 

samozavestni in tako naprej.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C11 »Ker ljudski plesi so lušten inštrument za kreativnost, za razvijanje 

ritma.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F2/C4 »Otroke toliko opremiš ne samo za ljudski ples, ampak tudi za 

življenje, da jim bo lažje, kot bi jim bilo sicer, kot če nič od tega ne bi 

dobili.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F2/C5 »Vse se da z eno voljo pa z enim ta pravim načinom dela in me 

učiteljice smo ravno na tem. Če predhodnica ni vključevala ljudskih 

plesov, bomo pa me začele. Enkrat je treba začet. Sej otroci tudi 

kakšen ne zna vezalke zavezat, ga bom pa v devetem naučila, če ga 

mami ni naučila. Z ljudskim plesom se otrok mora srečat.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C12 »S plesom daš otrokom prostor pa čas pa zaupanje. Pri ljudskem 

plesu tudi otrokom moraš zaupat, ker potem upaš probat vse in 

odpret usta in potem lahko poizkusiš.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C13 »Mi smo začeli plesati zato, da bi tiste otroke, ki si ne upajo nastopit 

pred tablo ali pa ust odpret, prek ljudskega izročila (in heca) spravili 

nastopati.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C14 »Preko ljudskega plesa otroka toliko zmehčali, da bo upal usta odpret. 

Ker če ne bo upal ust odpret, tudi pri govornih nastopih bo imel skos 

težave. Bistveno večje.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C15 »Pa še za svojo osebnost bo nekaj naredil, če se o ukvarjala otrok z 

ljudskim plesom.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F1/C16 »Ne glede na to, ali ljudski ples gojil naprej ali ne, bo zase nekaj 

dobrega naredil.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

F3/C3 »Ko jih v šoli sprašujem kaj so delali popoldne, mi govorijo: na 

računalniku, pred televizijo, malo so zunaj. Tako bodo težko razvijali 

osebnost v vseh ravneh.« 

osebne koristi pomen 

poustvarjanja 

  

  izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F3/C4 »Mi smo bili veliko zunaj, ko smo bili majhni. Smo šli k sosedu 

pozvonit.« 

izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F3/C5 »Ko sem bila majhna, sem živela v mestu in bila veliko zunaj, sedaj 

pa smo doma na deželi pa moji otroci nočejo ven in se igrat in rajat.« 

izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F1/C17 »Včasih se je plesalo vsepovsod, peli so. Ko sem jaz odraščala, so 

name pazili, peli ljudske pesmi, medtem ko so pomivali posodo. Jaz 

sem rastla s tem. Zdaj pa tega skoraj ni več. Ko poskušaš v šolo prit, 

skoraj nihče ne pozna slovenskih ljudskih pesmi in plesov. Poznamo 

vsi le popevke, marsikaj tujega.« 

izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F3/C6 »Mi smo pa vaška šola in sem otroke preverjala pri športni vzgoji, če 

lahko palce držijo na ramah za ravnotežje, in niso sposobni tega. Mi 

smo (ko smo bili majhni) to z grabljami konstantno to delat. Saj vem, 

da je težko za tako male.« 

izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F1/C18 »Sem kot otrok tudi sama plesala.« izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F2/C6 »Tudi kot otrok se nisem šla toliko teh iger.« izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

F1/C19 »Jaz sem pa že kot otrok. Smo plesal, pa potem kot mladinci pa 

potem. V glavnem smo še sedaj kot zakonci, kot družba, recimo prav 

drušna. Še zdaj gremo včasih skupaj nastopat s folkloro. No, in v 

izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 
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glavnem sem že jaz bila vpeta v folkloro. Pri nas je to skozi tako in 

doma je tako in v šoli je tako in še včasih, ko smo v drušni, plešemo, 

da sem tolk notr, da marbit pol ne vem, da drugi ljudje niso toliko 

not, da ne poznajo tega toliko.« 

F1/C20 »Moja sestra mi je rekla: »Evo, ti si pevka, jaz te bom naučila plesat 

in uči ljudski ples.«Tako nisem lih plesalka. Mi je bilo kar težko na 

začetku.« 

izkušnje učiteljev iz 

otroštva  

pomen 

poustvarjanja 

 

F1/C21 »Iz spomina.« osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F1/C22 »Iz lastnih izkušenj.« osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F1/C23 »Čisto iz izkušenj.« osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F1/C24 »Imam izbor enih osmih plesov, za katere se mi zdi, da jih obvladam 

in to prodajam. Prodajam generacijam, ki jih imam.« 

osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F1/C25 »Tistih par plesov, ki jih znam od takrat, ko sem jaz plesala, pa tisto 

naučim.« 

osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F1/C26 »Jaz sem največ znanja dobila v skupini, ko sem plesala.« osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F3/C7 »Pri nas sodelavke na primer določene stvari vejo in potem vsako 

leto to eno in isto plešejo. Samo to, kar že znajo. Pa tudi to so bolj 

rajalne igre, ne plesi. In te iste rajalne igre (Rdeče češnje in Bela lilija), 

ki so jih že v vrtcu ves čas plesali, sedaj s tem istim nadaljujejo.« 

osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

F1/C27 »Sem kot otrok tudi sama plesala.« osebne izkušnje pridobivanje 

znanja 

 

F1/C28 »Jaz iščem znanje nekako zase, v prvi vrsti zase, da daš potem lahko 

naprej.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C29 »Malo iz literature.« iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C30 »Pa tudi kakšni posnetki.« iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C31 »Jaz priznam, da si pogledam tudi kakšen posnetek teh srečanj 

otroških folklornih skupin. Ta srečanja folklornih skupin pomagajo, pa 

DVD-ji, kjer se mi stvari zdijo luštne pa fletne. In potem tam kaj ven 

vzamem.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C7 »Greš recimo na kakšne nastope, kakšne skupine. Zdaj jaz bolj malo 

hodim zadnja leta, prej pa sem.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C32 »Sem kot otrok sama plesala v otroški folklorni skupini, ampak sem 

že zelo veliko pozabila, tako da sedaj iščem neke metodične 

postopke ali neko literaturo ali kar koli, da lahko primem in se malo 

vrnem in se spomnim teh postopkov.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C33 »Največkrat, bom rekla, po internetu iščem, pobrskam. Drugače pa 

so imeli včasih zelo fine oddaje na televiziji.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C34 »Zelo uporabne so stvari iz izraznega plesa. Se mi zdi zelo uporabno 

tudi za ta naš ljudski ples. Ta izrazni vidik zelo pomaga pri učenju teh 

ljudskih plesov.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C35 »Iskanje preko Youtube pa posnetkov – za to porabiš veliko enega 

časa.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C36 »Isto pogledam ali na Youtoubu ali se spomnim iz seminarja.« iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C8 »Jaz malo ljudsko izročilo raziskujem. Sem klicala par ljudi in sem 

samo želela vedeti, o čem govorijo besedila gradiva, ki ga raziskujem, 

a nisem nič izvedela.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C9 »Pa sem bila tudi tam enkrat, ampak res moraš brskat, brskat, da 

lahko kaj izveš. In zdaj, če res hočemo širit ljudsko izročilo, če so naši 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 
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predniki to za nas puščal, da bo lepši svet, da bomo šli tako naprej, 

zakaj je potem to tako skrivajo? Meni ni jasno. In tudi ne razumem, 

zakaj se to tako varuje, ali pa imam samo jaz tak občutek. … In pač mi 

povejo, da nisem še zrela, da bi jaz to razumela. Zelo hitro pa rečejo, 

kaj ni prav in kako se ne sme delati. Pa ne smeš nič slikat, ne smeš nič 

skopirat. Note moraš znat pisat, ker bog ne daj, da si kaj vzameš, 

skopiraš. Tudi CD bog ne daj, da vzameš, si skopiraš. Moraš na note si 

napisat, če znaš. Tudi te digitalne knjižnice, ogromno se že dobi na 

spletu, tukaj pa osebno nič ne dobiš. Nočejo pomagat, ampak meni 

se zdi, da se jim ni dal, tako sem imela jaz občutek. Bom vedla, ko 

bom zrela.« 

F1/C37 »Pri Nemančevi Majdi sem se tega ogromno, ogromno naučila in jaz 

imam raje te igre kot same plese, če sem čisto iskrena.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C38 »Povezujem se tudi z mentorico ene folklorne skupine, ko mi kaj 

zašteka, ko ne vem, kako in kaj.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C39 »Kaj preberem iz Ramovša.« iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C40 »Meni je zelo veliko znanja dal Blaž Rojko, ki pri svojem predavanju 

daje poudarek ritmiki. On uči igranje na orffove inštrumente. On res 

dela na ritmiki. Kako z gibalnimi dejavnostmi priti do tega, da 

dejansko spontano nastane ritem v razredu. Jaz se tega precej 

poslužujem. Nekako pridemo potem do tistega ritma, ko rečejo 

otroci, to je pa sedaj super. Potem res mogoče res čisto gibalno, 

gibalno, dolgo gibalno, z inštrumenti je potem vaja ali pa tudi z 

lastnimi inštrumenti, a ne. Res bom rekla, se poslužujem njegove 

ideje o tej ritmiki, ki je res prijetna. Ko učim ljudski ples, to koristi.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C41 »Največ znanja sem dobila od Ramovša.« iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C42 »Ko jih moram nekaj naučiti, enostavno največkrat vzamem tega 

Ramovša v roke, malo preberem, seveda se malo spomnim tudi 

nazaj, ko sem plesala kot otrok te stvari. Potem tudi malo vprašam, 

tiste, ki jih poznam, tiste, ki se malo več ukvarjajo z ljudskim plesom. 

Pa tudi kakšen videoposnetek, če ga najdem.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F1/C43 »Jaz sem se sama naveličala zibenšrita. Otrokom bi rada pokazala še 

kaj drugega.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C10 »Jaz sem bila na Fakulteti za šport in sem delala diplomsko nalogo. 

Ker kolegi, ki so moral imeti nastop in so imel folkloro, niso vedli, kaj 

v roke prijet. Ko so prijeli, niso vedeli, kaj bodo z Ramovševo knjigo 

na primer delal. In so res imeli problem, ker niso vedeli, kaj narediti, 

ker so res želeli dobro narediti. Tako da če res želimo, da ta ljudski 

ples obstane, rabimo pomoč pri literaturi.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C11 »Se ti včasih ne da v knjižnico po Ramovša, pa še dobiš ga ne zmeraj in 

nimaš kaj vzeti v roke.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C12 »Rada bi en priročnik, da ga primeš in greš … ja to! Ne pa, da en kup 

energije zbereš, da vse skupaj dobiš. Če bi tale model lahko izšel, bi 

blo super.« 

iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

F2/C13 »Pa če bi lahko izšel uporaben priročnik, bi nam bilo vsem fino.« iskanje gradiv pridobivanje 

znanja 

 

F2/C14 »Branko Fuchs je imel seminar in Nežka Lubej – iz seminarjev sem se 

učila.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C44 »Največ plesov izberem kar iz tega, kar sem iz raznih seminarjev 

odnesla.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C45 »Iz gradiva s seminarjev.« seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C46 »Pa tudi sva že s sodelavko hodili gor po Prekmurju, tam sva bili 

nazadnje na seminarju.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C47 »Uporabljam literaturo, ki smo jo dobili na kakšnem seminarju 

JSKD.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 
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F1/C48 »Jaz sem leta 2005 naredila tečaj za izprašanega vodja otroške 

folklorne skupine. Leto 2005 je že dolgo nazaj, veliko sem pozabila, 

zelo veliko pozabila, vmes se še z drugimi stvarmi ukvarjala, tako da 

mi manjka tega znanja. Spet bi mogla malo osvežit, poglobit.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C49 »Ko sem pri glasbi videla, da premalo iz opisa v učbeniku vem, sva s 

kolegico šle na JSKD seminarje.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C50 »Kakšen mesec mi ostane v glavi iz seminarja, tudi odvisno, če 

uporabljam vse to. Moraš pa tudi vedeti, katera glasba paše k plesu.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C51 »Meni je lažje, da pridem na en seminar, da dobim vse to na kupu.« seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C52 »Na seminarjih dobiš znanje, samo to pozabiš. Meni je tam vse jasno, 

doma pa ne.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C53 »Jaz sem bila na enem seminarju. V Kranju mislim, da smo bile, ali pa 

v Tržiču. In smo dobile gradivo. Otroci so bili posneti, bil je zraven 

notni zapis, bilo je dobro, harmonika je bila posneta. To mi je bilo 

super. Ne moreš pozabit.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C54 »Če bi iz seminarja lahko dobili več zapiskov in glasbe zraven, bi bilo 

res dobro.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F1/C55 »Gradivo iz seminarja mora biti uporabno. Najhitreje vidiš. In če je še 

glasba zraven, potem je to to. Pa še, kako pokazat učencem. Tako 

mora zgledati, to se bomo probali v tem in tem času naučit.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F2/C15 »Ko pa prideš na seminar z vzgojiteljicami, potem pa vidiš, kako smo 

me v šolah uniformirane ratale in kako se mi bojimo iz teh okvirjev 

stopit. Ker one pa še imajo tisto svobodo v vrtcu, kar se tega gibanja 

tiče. In je zelo zanimivo it na en seminar, kjer je zelo veliko 

vzgojiteljic a ne. Ker te kar potegnejo po določenem času padeš, če 

se pustiš. Tako da je spet eno posebno doživetje.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

F2/C16 »Jaz sem na orffove seminarje tudi hodila. Tam tudi poudarjajo ritem 

in je bilo teh vaj polno. Jaz jih tudi vključujem. Enako razvijajo 

enakomeren ritem. Gibanje tudi, iz tega potem prehod na 

inštrumente.« 

seminarji pridobivanje 

znanja 

  

F1/C56 »Jaz sem pa bolj začetnik na tem področju. Nekaj, par plesov 

poznam. Imam srečo na podružnični šoli, majhna je in se tako 

učiteljice tudi pripravljene med seboj menjamo, si pomagamo, 

menjamo, pokažemo ena drugi, če je treba. Se da naučit, preden 

prideš v razred.« 

pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

F1/C57 »Zdej se v bistvu najbolj za roko držim moje mentorice v šoli in 

hodim do nje. Rečem ji: »Daj mi prosim povej, kaj narest, pokaži mi, 

kako se to naredi.« V bistvu preko nje naprej na otroke prenašam, 

ampak vseeno rabim nekaj svojega. Sem oseba, nek individuum in 

hočem dati otrokom nekaj svojega. Ker sem nova, bi rada prinesla 

neke sveže ideje. Ampak ker nimam neke tiste točke predznanja, jim 

to zelo težko dam in sem se zato tudi tukaj odločila, da sodelujem.« 

pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

F1/C58 »Pri nas imamo tako čudovite učiteljice, da plese res učijo pri 

glasbeni in potem kaj vprašajo, jaz postavim kakšne korake in skupaj 

kaj skunštvamo.« 

pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

F1/C59 »Sta na šoli še dve, ki imata folkloro, in se potem med sabo 

zmenimo.« 

pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

F1/C60 »Rečem eni glasbenici v šoli: »Dej to zašpilej«. Potem jaz se 

poskušam spomnit, kako se to zapleše. Če se ne spomnim, potem 

pogledam zapis, zaplešem, presodim in potem zberem.« 

pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

F1/C61 »Če ne vem, mi ni jasno iz zapisa, potem vprašam ali Majo ali Sašo.« pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

F1/C62 »Pri nas je pa tako, da so izpostavile učiteljice, ravno ko sem prišla, ta 

problem, da morajo učit ljudski ples, pa tega ne znajo. In so 

organizirali seminar. Cela razredna stopnja je bila tam. In na tem 

seminarju smo šli kar po učbenikih od 1. do 5. razreda in smo se učili 

in plesali. Nekaj smo še posneli. Smo imeli ene tri srečanja po 3 do 4 

ure. Pa smo šli pač skozi.« 

pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 
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F1/C63 »Mi si pomagamo.« pomoč sodelavcev pridobivanje 

znanja 

  

F1/C64 »Ja, pridejo vprašat ali pa rečejo, kje naj to pogledam. Tako da 

razredne učiteljice kar iščejo znanje, kapo dol, res.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F1/C65 »Jaz jih lahko pohvalim. Pridejo, pa rečejo, daj povej, daj pomagaj.« pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F1/C66 »Zato pa sem rekla, to je ratala ena žalostna praksa. Učiteljice se 

učijo ples za plesom od sodelavk.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F1/C67 »Pri nas pa velikokrat rečejo, če pokažem. Pa saj ni nič takega, če ne 

znajo vsega.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F2/C17 »Ko pride sodelavec do tebe nekaj prašat, pa rečeš: »Poglej, tamle je 

nekaj, pa primi v roke.« Jaz ga skoraj ne poznam, ki bi rekel, daj bejš 

… Jaz verjamem, da smo ali pa da so ljudje dobri, da si želijo 

razmišljat in fino je, če nekaj dobiš v roko, da se fino počutiš, da vsaj 

pol strani razumem. Ker ko pol strani razumem, potem se toliko 

trmasta, da hočem še drugo polovico razumet. Vedno pomagam.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F2/C18 »Mene so pa punce prosile, če bi jim pokazala par stvari, in sem pač 

pripravila in pokazala. Smo se naučile.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F2/C19 »Name tudi kakšna vprašanja naslavljajo.«  pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F2/C20 »Je pa res, da pač pridejo, pa tudi vzgojiteljice pridejo, pa pravijo: 

»Mi bi pa to, kaj ti misliš?« Pa jaz pač povem, kako bi, a ne, konec 

koncev pa probite še same. Tako da dostikrat me pridejo vprašat in 

vsakemu povem. Kakšno muziko dam, ker rabijo.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F2/C21 »Z današnjim dnem s tem seminarjem bi mogoče upala izvesti 

delavnico célo dopoldne.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C8 »Tudi mene hodijo spraševat, ko vedo, da znam. Želijo, da jaz njim 

pomagam in potem bodo one šle v razred same. Ena je rekla, da se 

bo čisto sama znašla, dve pa sta prišle prosit, če ju lahko naučim – 

kateri koli ljudski ples.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C9 »Poslušajte, naj uči nekdo, ki zna. Sedaj so mene izbrali, naj jih učim 

naprej, kot da največ znam, pa znam res malo.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C10 »Meni se pa sodelavke smilijo. K meni so prišle, naj jih naučim. 

Noben ni imel pojma od pojmov.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C11 »Tudi jaz sem jih že učila – študentke, ki imajo nastop in ga morajo 

same izvest. Prišle sta iz Akademije za glasbo. Profesorica jima je 

določila ples iz knjige in točno tistega sta morale naučit. Potem sem 

jima jaz pokazala, kako se to pleše. Nista znali.«   

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C12 »Me smo imele sestanek prve triade in so rekle kolegice: »Poglej, ti si 

bila na seminarju, mi to pojma nimamo.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C13 »Zborovodkinja je rekla, jaz sem rasla gor z glasbo, od plesa pojma 

nimam. Imamo pa v učnem načrtu. »Daj nam ti to pokaži.«  

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C14 »Moje sodelavke so razgrabile tole vašo gradivo, so želele vse 

skopirati.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C15 »Ja, jaz sem sodelavkam samo pokazala gradivo, pa so rekle uauu, ali 

lahko to skopiraš.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C16 »Tudi meni je zadnjič iz zvezka padlo in so vse spraševala: »Kaj je to, 

kaj je to?« Pa jim nisem upala dati.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C17 »Jaz pa mislim, da je bilo usposabljanje, kot smo ga mi sedaj imele v 

tem kontekstu glasbenega in ritmičnega opismenjevanja, izjemno 

dobrodošlo. In mislim, da bi moral biti v katalogu MIZŠ16. Mislim, da 

je to usposabljanje, ki bi vsem učiteljem dalo zelo veliko. Tega si res 

želijo.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C18 »Verjamem, da je to je model, s katerim bi se dal zelo daleč prid. 

Imaš argumente s strani stroke, petja, ples, pa še motorika s strani 

gibanja. To je zelo veliko.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 
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F3/C19 »Res je to dokaz, da je dobro narejeno gradivo. Učiteljice razrednega 

pouka so željne tega znanja.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C20 »Ljudje ne vejo in tudi sodelavke ne vejo, pa so učiteljice prve triade. 

Pa smo tri na naši šoli, pa smo imeli to, da je ena predstavljala, 

ampak to človek pozabi in so željne tega znanja. Točno to rabimo.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

F3/C21 »Sodelavke želijo, da jim predstavim ljudske plese. In ko bomo sedaj 

imele sestanek prve triade, sem razmišljala, da bi jim tale model 

predstavila.« 

pomoč sodelavcem pridobivanje 

znanja 

 

F1/C68 »Ja, mi smo na fakulteti imeli sicer ustvarjalni gib, ki se ukvarja bolj kot 

ne s poučevanjem in kako skozi gib neko snov prikazat, ni pa prov 

plesa.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F1/C69 »Mi smo samo rašplo imel pri ustvarjalnemu gibu.« formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F1/C70 »Mi tudi na faksu nismo imel ljudskega plesa.« formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F1/C71 »Na Fakulteti za šport je pa bil v sklopu plesa. Meta je imela folkloro 

in to zares, jaz sem diplomo iz folklore naredila.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C22 »V semestru smo imeli ustvarjalni gib in lutko. In je bilo tako, da štiri 

tedne smo imeli lutko, štiri tedne smo imeli ustvarjalni gib, pa štiri 

tedne smo sedeli doma na riti. Zakaj te štiri tedne ne bi dali še ljudske 

plese.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C23 »Na pedagoški ni niti kot izbirni predmet, ker če bi bil, potem bi jaz 

potem tja šla. Sej kakšna študentka, k bo mislla, da je to za kmete in 

se ji to ne da, pa pač ne bo izbrala izbirnega plesa.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C24 »Ker to, da greš čez sistem neopremljen za to, kar je danes v učnih 

načrtih, da danes tega ne učijo, je grozno.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C25 »Jaz tudi nisem vedela, kaj točno prijet v roke. In prva varianta mi je 

bila, da hodim na izbirni predmet kulturna dediščina Slovencev. 

Ljudski plesi menda so kulturna dediščina Slovencev, profesorica bi 

zato mogla dat ta znanja. In grem do profesorice, pravim: »Jaz se 

opravičujem, saj ne vem, ali mi boste znal pomagat, kaj naj jaz, kje naj 

dobim literaturo za ljudske plese.« In me pogleda in reče, da ne ve, da 

naj grem pogledat kam: »Ali pa pejte kakšno učiteljico vprašat, samo 

ne vem, če vam bo znala pomagat « Potem grem do tiste, ki mi jo je 

svetovala, pa pravim, da imam problem. Sem rekla: »Jaz ne vem, kaj 

prijet v roko za ljudski ples.« Nič nisem izvedela. Se pravi te, ki učijo 

družboslovje oziroma kulturno dediščino Slovencev, ne vejo 

pomagati. Jaz sem od kulturne dediščine Slovencev pričakovala 

predvsem kakšne takšne zadeve, kar se folklore tiče. Saj verjamem, da 

kulturna dediščina Slovencev je še marsikaj drugega, ampak to, kar 

smo mi delali, oprosti, pa idiotizem. Bolje, da ne povem, kaj smo delali 

in iz česa sem dobila oceno, ker je res kar malo sramotno.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C26 »Ker imajo profesorji doživljenjski sedež, se nič ne premakne. Če bi bili 

ocenjevani tako kot v tujini, bi se mogli krepko podvizat in premislit, 

kaj bodo študentom dali.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C27 »Jaz sem bila na fakulteti – ni še tako dolgo. V primerjavi z ostalimi, da 

tudi ni tako slabo, jaz sem dosti stvari dobila, ampak kar se pa tiče 

ljudskega plesa, pa res popolnoma nič.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C28 »Mi smo imeli takrat kar veliko težav, ko je prišel ljudski ples v obvezne 

vsebine v osnovno šolo. Takrat smo poiskale potem seminarje in smo 

dobile nekaj znanj za otroške in za ljudske plese. Učiteljice same smo 

se posnele DVD za interno rabo in smo tudi videle, kako laufa.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C29 »Ne vem, če smo se naučili Hruške jabolke pri glasbi, pri tej glasbi, ki 

je čisto črna … ja, pri njej smo se to malo učili.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C30 »Mogoče vi, mi pa čisto nič.« formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C31 »Mi tudi ne. Mi nič.« formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 
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F2/C32 »Smo pa rašplo plesali, pa je bilo. Pa Štembergerjeva je tudi nekaj 

dala, ampak to tako bolj malo.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F2/C33 »Mi pa čisto nič.« formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F3/C22 »Kljub vsem neformalnim usposabljanjem se mi še vedno zdi, da bi se 

moral uveljaviti redni predmet na dodiplomskem programu na 

pedagoški fakulteti.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F3/C23 »Lahko bi uvedli, da bi lahko poučevali ljudski ples le tisti, ki imajo 

opravljen izbirni predmet tega področja. Tudi za zgodnje poučevanje 

angleškega jezika niso usposobljene vse učiteljice.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

F3/C24 »V učni načrt izobraževanja bi moral notri dat vsebine ljudskih 

plesov. Na razredni stopnji je to že toliko časa, da bi moral vključit 

sedaj že v proces poučevanja učiteljev. Ampak te naše fakultete 

spijo.« 

formalno izobraževanje 

učiteljev 

pridobivanje 

znanja 

 

F2/C34 »Zdaj smo videle, da to lahko v bistvu brez vsakega stroška lahko 

povsod vključuješ.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C35 »V povezavi z ustvarjalnim gibom recimo ali pa na primer v priročniku. 

Jaz sicer ne vem za prvi razred, tam kjer so črke, je v priročniku tudi 

opismenjevanje za slovenščino, recimo kako se črke s telesom pokaže 

pa tako naprej. Sicer bi brez glasbe, ampak bi se postavljali v različne 

črke in številke.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C36 »Smo videli, da je to tudi sama orientacija v prostoru pa orientacija 

na telesu. In to se lahko skozi gib veliko osvoji ali skozi sam ples.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C37 »Ja, jaz sem zdaj kar nove ideje dobila, a ne. Ker sem ravno v prvem 

razredu. Bi ga vključila v osnovno opismenjevanje in štetje. Tako da 

štetje v plesu, gibu. Ni pomemben tempo, ampak da se jih postavi po 

štiri skupaj. Te ideje sem sedaj dobila malo zraven.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C38 »Lahko bi povezovali z opismenjevanjem pri slovenščini in s to 

orientacijo – leva, desna. Začni pisati levo. Preden ne ve, kje je leva, 

ne more začeti.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F3/C25 »Meni je žal, da nisem s temi vajami začela, še preden smo vzeli pisane 

črke.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F1/C72 »Mi smo imeli ljudske plese v osmem razredu. In smo že takrat 

ugotovili, da je tako malo bolj nerodno obdobje za začet učit te plese.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F3/C26 »V vseh razredih ga lahko vključiš.« številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F3/C27 »Ja, čisto v vseh razredih ga lahko takole vključiš.« številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C39 »Absolutno mi bo model služil tudi drugje pri predmetih.« številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C40 »Je pa res, da te vaje, to v bistvu pridejo prav povsod. Recimo nam, ki 

smo razredne učiteljice, ki otroke učimo vse predmete in to lahko 

pride prav kjer koli in kamor koli to lahko vključiš. Tudi za popestritev 

med urami. Pa imaš razne te ritmične, gibalne vaje. Malo se razmigaš, 

oni pa spet to razvijajo. Dejansko je to za nas zelo uporabno. Za nas, ki 

delamo v nižjih razredih.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C41 »Jaz mislim, da je to uporabno za krožek in pouk – za vključevanje v 

krožek in za vključevanje v pouk. To bi pomenilo eno sistematično 

opismenjevanje.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F1/C73 »V bistvu je ljudski ples vezan na zgodovino, poleg zgodovine se 

podaja ljudski ples. Tako se v 4. razredu srečamo z nordijsko mitologijo 

in slovansko mitologijo, pa imamo potem v 5. razredu Grke, potem 

imamo Rimljane, v 8. razredu pa potem pride renesansa. Potem 

imamo tudi renesančne plese. Pri nas je to vezano na učni načrt, da se 

ve, ta razred bo v tem letu delal to. In cel razred dela to in cel razred 

pleše.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F2/C42 »Še družba, naravne enote Slovenije ponujajo vključevanje.« številne možnosti vključevanje v 

pouk 
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F3/C28 »Jaz se ne strinjam s poučevanjem medpredmetnega povezovanja v 2. 

triadi. Mi moramo otroke do 5. razreda navaditi druge stvari, ne pa 

medpredmetno.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F3/C29 »Meni je pa všeč, da takrat, ko obravnavamo dediščino, zraven še 

zaplešemo.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F3/C30 »Ja, je res, ampak včasih je preveč na silo to medpredmetno 

povezovanje.« 

številne možnosti vključevanje v 

pouk 

F3/C31 »Saj ni pretirano, si lahko precej avtonomen.«  številne možnosti vključevanje v 

pouk 

 

F3/C32 »Jaz učim drugi razred in sem jim pri športni vzgoji dala prepletanje – 

ena noga spredaj, druga zadaj in tako dalje. Vsi so imeli veliko težav 

in kako neverjetno se to povezuje s pisanimi črkami. Točno tisti, ki 

imajo težave z grafomotoriko, niso mogli z nogami prepletati.« 

šport vključevanje v 

pouk 

F1/C74 »Pri športni vzgoji ga vključujem.« šport vključevanje v 

pouk 

F1/C75 »Ampak jaz dam roko v ogenj, da moji sodelavci in športni pedagogi 

tudi enkrat ni še nobeden ene ure imel plesa, kaj šele ljudskega plesa.« 

šport vključevanje v 

pouk 

F1/C76 »Pri nas športni pedagogi ples spustijo. Tudi če je v učnem načrtu, ga 

spustijo.« 

šport vključevanje v 

pouk 

F1/C77 »Pri nas športni pedagog uči ples, ljudskega pa čisto nič. Ima 

standardnega. Fokstrot pleše. Tisto, kar zna.« 

šport vključevanje v 

pouk 

F1/C78 »Na šoli, kjer učim, ne plešejo pri športni vzgoji.« šport vključevanje v 

pouk 

F3/C33 »Mi smo z dvemi razredi poskušali pri telovadbi. Ta mali so krehal od 

smeha.« 

šport vključevanje v 

pouk 

F3/C34 »Uporabila sem določene stvari potem tudi pri drsanju. Povsod se 

da, tudi pri telovadbi.« 

šport vključevanje v 

pouk 

 

F1/C79 »Pri glasbeni vzgoji pa v bistvu so ljudske pesmi tako ali tako 

prioriteta v prvi triadi, slovenske ljudske pesmi predvsem. 

Marsikakšna pesmica je taka, da je potem zraven sodi še ples in se 

potem enostavno še pleše zraven.« 

glasba vključevanje v 

pouk 

F1/C80 »Jaz pa sem se pa začela pri glasbeni vzgoji s tem ukvarjat – po 

slikanici za tretji ali četrti razred. Tam so bili pač nekateri plesi 

opisani in sem se jih po teh opisih učila. Vem tudi, da je bilo marsikaj 

narobe, pa po svoje je šlo.« 

glasba vključevanje v 

pouk 

F1/C81 »Glasba 5. razred, po en ples iz vsake naravne enote, iz vsake 

pokrajine.« 

glasba vključevanje v 

pouk 

F2/C43 »Jaz bom tako kot vidve na začetku ure glasbe, pa tudi če nimamo 

nič v povezavi z ljudskim izročilom, vseeno ritmične vaje dodala. To 

sem se tukaj naučila in se mi zdi koristno.« 

glasba vključevanje v 

pouk 

 

F1/C82 »Ko se ples vključuje kot neobvezna izbirna vsebina v umetnosti, je 

ključen ples. In sem bila tudi zdejle na enem seminarju, kjer so zelo 

poudarjali povezavo dramatike oziroma gledališča in ljudskega plesa, 

kako to povezovat.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F2/C44 »Dobro je tole tudi za izbirni predmet.« izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F2/C45 »Jaz pri izbirnem premetu ne ponavljam preveč vsebin, ker vsako leto 

naredimo predstavitev na koncu in ne moremo skoz ene in iste stvari 

plesat. Zato spreminjam program.«   

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F2/C46 »Težava izbirnega predmeta je v tem, da je sestavljen učni načrt. 

Ničesar drugega. Tudi s strani ministrstva nič. Ne veš, kaj delat.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 
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F2/C47 »Ja, ja samo to je pri nas problem. Tisti plesi se pri izbirnem predmetu 

ponudijo, ki jih športnica pozna.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F3/C35 »Jaz bi sedaj rada učila izbirni predmet, pa ne vem, kako. Meni so v 

šoli rekli, naj kar imam izbiri predmet po modelu interesne dejavnosti. 

Potem pa jaz preverjam učni načrt in je izbirni predmet povsem 

drugačen kot interesna dejavnost.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F3/C36 »Neobvezni izbirni predmet v 2. triletju je umetnost in obvezni izbirni 

predmet v 3. triletju je ljudski ples.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F3/C37 »Jaz sem eno leto pri nas ponudila, pa je bilo premalo prijav. V ta 

predmet umetnost sodi še gledališče, filmska vzgoja, glasbena vzgoja, 

ples itd. To je tako širok pojem, da pod tem lahko marsikaj počneš. 

Moraš biti vsestranski. Pri tem je treba otroke ocenit in zato jih moraš 

nekaj naučit.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

F3/C38 »Pri nas ne želijo ponuditi izbirnega predmeta v povezavi z ljudskim 

plesom, ker tisti, ki smo zainteresirani, imamo zadosti ur, forsirajo pa 

tiste (germanistke), ki nimajo dovolj ur.« 

izbirni predmet vključevanje v 

pouk 

 

F1/C83 »Ljudski ples vključujemo toliko, kolikor moramo.« razmere v praksi vključevanje v 

pouk 

F1/C84 »Kolikor je v učnem načrtu.« razmere v praksi vključevanje v 

pouk 

F2/C48 »Kolegice se nočejo lotit učenja ljudskega plesa. Ne vem, kako bi jih 

motivirali, da bi v roke prijeli kakšno gradivo in otroke naučili.«   

razmere v praksi vključevanje v 

pouk 

F2/C49 »In verjamem, da samo tiste, ki delajo s srcem, lahko ljudski ples v 

vse programe vključijo.« 

razmere v praksi vključevanje v 

pouk 

F2/C50 »Ene nič ne delajo, ker jim ni nič jasno.« razmere v praksi vključevanje v 

pouk 

F3/C39 »V učnem načrtu piše, da je cilj, da zapleše ljudski ples, samo to je. 

Nič drugega. Ampak moraš ga vključevat.« 

razmere v praksi vključevanje v 

pouk 

 

F2/C51 »Jaz se na glasbo ne spoznam, ampak jaz slišim te kritike, da je 

Peskova pomešala, da je prirejala stvari ali kakor koli. Ampak ona je 

imela te učbenike za laike. Kakor koli, za moj občutek so zelo 

sistematično narejeni. Tudi recepti so v njih in pa posnetki zraven.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C40 »Je pa odvisno, po katerem delovnem zvezku učiteljica dela. Pri nas 

imamo v petem razredu Izidorja.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C41 »Jaz sem jih zibenšrit po Peskovi učila, pa je čist prehitro. Ta zvočni 

posnetek ni najboljši, ni najbolj primeren, je zelo hitro in ne gre.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C42 »Po Peskovi smo pa imeli šuštarsko, Igraj kolo jabolko, kowtre, en 

primorski valček.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F2/C52 »Moje sodelavke se nočejo od kakšnega slabega učbenika poslovit. 

Nočejo in nočejo. Pa tako fajn maš CD rečejo, to je tako fajn, ko imaš 

CD.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F2/C53 »Velike površnosti se v učbenikih pojavljajo.« obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F2/C54 »Ne moremo vsi delat na isti način. Kot v jaslih ne moremo vsi 

pleničk menjat. Eni lažje, eni težje. Sej meni se zdi veličina dobre šole 

ta, da vsak s tem, kar je dober, doprinese k skupnemu dobremu. Ker 

ne more eden vse.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C43 »Bila sem ravnokar na predstavitvi učbenika za medpredmetno 

povezovanje in jaz sem se zelo čudila. Tukaj skorajda ni več ljudskega 

plesa. Prej je bilo (po Peskovi) za vsako pokrajino eden, tu pa kar ni 

več. Vem, da sta samo dva ljudska plesa vključena.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C44 »Jaz mislim, da ne znajo in so želeli čim več ljudskih plesov črtati iz 

programa.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C45 »Pri snovanju tega učbenika vem, da so sodelovale učiteljice in njihovo 

mnenje zelo upoštevajo. One pa pač ne poznajo ljudskih plesov.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 
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F3/C46 »Baje so neke četvorke sedaj mišljene za 5. razred. Res.« obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

F3/C47 »Se pa itak potem učiteljice odločijo, kateri učbenik bodo 

uporabljale. Ja, ampak tu zraven dajo letno pripravo, vse CD- je, vse 

in bodo to vse učiteljice hotele imeti.« 

obstoječa gradiva vključevanje v 

pouk 

 

F1/C85 »Ob bistrem potoku je mlin pa ne plešem zelo zgodaj, ker se mi zdi, da 

ga težko otroci plešejo. Da mlinček pravilno odplešejo, je 4., 5. razred. 

Prej ne. Ne gre.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C86 »Učenci lahko čisto preprosto obliko plešejo Ob bistrem potoku že v 

1. razredu. Recimo v krogu.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C87 »V prvem razredu pa mlinček ne učim.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C88 »Jaz mislim, da je mlinček v redu. Da je tam nekje za 2., 3., bolj tretji 

se nagibam. Ker je dosti časa in počasi bolj.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C89 »Odvisno, kakšni so otroci v razredu. Ali so sposobni za mlinček.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C90 »Ampak je trodobni. Otroci nimajo tega v sebi, se mi zdi.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C91 »Kakšni so otroci, ja. Pa kakšno obliko mlinčka učiš.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C92 »Meni je pa fajn.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C93 »Ja, jaz mlinček vključujem.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C94 »Ja, jaz sem se mlinčka najedla. Lansko leto sem ga po dolgem času 

spet učila in je bil učencem zelo všeč.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C95 »Jaz mlinčka nič več ne učim. Sem se ga naveličala.« primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C96 »Na bruhanje mi gre že ta mlinček. Ne bomo tega delal, ker sem se ga 

jaz naveličala.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F1/C97 »Meni se zdi, da otroci bolj uživajo v plesnih igrah, da se lahko bolj 

sprostijo, da ni tako točno naučeno.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F3/C48 »Mi smo se Ob bistrem potočku učili v 1. razredu in smo sedaj pri 

glasbi imeli. So ga pa že prej plesali.« 

primer plesa vključevanje v 

pouk 

F3/C49 »Jaz sem gledala, ko sem šla v šolo na nastop za starše. Opazila sem, 

da je le en par plesal po ritmu. Samo eden. Znali so vse korake in 

obrate, ampak niso ujeli ritma – predvsem v drugem delu.«  

primer plesa vključevanje v 

pouk 

 

F1/C98 »Pri nas se to ne ocenjuje. V smislu ocene se ne daje. Mi gledamo, saj 

to je kot neko sodelovanje. Če se on potrudi in pleše pa tudi če gre on, 

ko grejo vsi z desno, on z levo, pa tudi če naredi medkorak ali stoji in 

gleda druge. Pomembno je, da je noter in se vseeno trudi s tistim, kar 

mora naredit. Mi ne dajemo ocen od 1 do 5. Mi damo vsem 5. Mislim, 

brez zamere, tistim, ki gre lahko ples, ko ima ritem, ko ima vse, tisti bi 

se moral 10x bolj potrudit kot nekdo, ki mu gre težko. In mi na koncu, 

ko mu moramo napisati, kako mu je šlo pri plesu, napišemo, da mu je 

izvrstno šlo. Trudil se je po najboljših močeh, vendar še ne obvlada 

plesa. Nam ni merilo, da obvlada ples, ampak, da je užival v tem in da 

je na koncu nekaj pokazal. Smo imeli primer, ko je znal izvrstno 

zaplesat, ampak mi imamo še odnos do tega, a ne. Ima pač 4, nima 5. 

Pa lahko zna na koncu 100% plesat, po vseh taktih, ampak njegov 

odnos do dela je tak in ima 4. Imamo zelo to močno, odnos do dela. 

Se pravi, ne zahtevamo od vsakega, da zna perfektno zaplesat, da bi 

imel najvišjo oceno, ampak je pomemben odnos do dela. Sicer se 

lahko vidimo naslednje leto in to popravi. Ampak pri nas so ocene res 

samo zadnja tri leta. Znanje je samo tretjina vsega.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 
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F1/C99 »Ja po navadi kriterije za ocenjevanje sestavimo v aktivu.« preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C100 »Ampak mi imamo zdaj 1. triada opisno ocenjevanje in je cilj, da zna 

zaplesati tri ljudske plese. Jaz še nisem bila v tretjem razredu. Ali mu 

bom mogla dati 5 na osnovi ne vem česa.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C101 »Jaz tudi zdaj razmišljam, da bi ocenjevala, koliko se trudi, ali se bolj 

ali se manj.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C102 »Jaz imam tudi težavo, zdaj ko imam izbirni predmet. Jaz tudi ne vem, 

kako naj to ocenjujem, tudi jaz sem dala vsem 5.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C103 »Nisem vedela, kako to ocenit. Jaz sem dala pač eno oceno za nastop 

in eno oceno smo se pogovarjal v oblačilih in smo se vsak narisal v eni 

folklorni obleki. Morali so napisat dele obleke. Fantje, ki imajo manj, 

pa so mogli še tri ljudske inštrumente napisat. In sem ocenila in so vsi 

imajo po dve petke dobil. Zdaj ne vem, ali je to v redu, ker sama ne 

vem, kako naj to ocenjujem.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C104 »Danes sem dala recimo enemu oceno 2, sedaj iščem napako v sebi, 

čeprav dejansko sem se trudila na maksimum, da je dobil 2, ampak jaz 

vedno v sebi iščem napako, nikoli ne v drugem.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C105 »Sicer nikjer ne piše, da mora biti to slovenski, ampak jaz recimo 

konkretno ocenim tri slovenske ljudske plese.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C106 »Fantom letos je bilo kar nekaj hihitanja in preverjanja z glasno slabo 

oceno. So bile pa punce kar močne in smo punce ocenjevale, tako da 

so kar punce s fanti plesale in je bilo kar v redu.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F1/C107 »Ja, moja hči je v osnovni šoli v 6., 7., 8. in 9. razredu plesala pri 

telovadbi in je tudi iz tega dobila eno oceno. Pri športni vzgoji.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F2/C55 »Ocenim tisto, kar jih jaz naučim. In če so plesno bolj izobraženi, jih 

lahko več naučim. In nič hudega, če jih jaz učim Ob bistrem potočku je 

mlin v tretjem razredu in je v glasbeni slikanici v petem razredu. Nič 

hudega, si bodo pa oni kaj drugega izmislili ali pa mogoče na drugačni 

način ali pa bodo inštrumentalno naredili ali pa bodo naredili kaj jaz 

vem. V glavnem s temi stvarmi ni nič narobe. V glavnem otrok, ki 

ponavlja stvari, ki jih pozna, jih samo poglablja in razširja. Saj tudi 

pravljice znajo na pamet, pa jih kar naprej poslušajo.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F2/C56 »Nam v razredu sigurno ni lažje. Ker poleg tega, da moramo otroke 

naučit, jih moramo še vzgojit in jih navadit na šolski sistem, tako da 

lažje nam ni, nam je pa lepše. Vsaj meni je lepše, ker vidim pri enem 

otroku, ki ga sedaj tretje leto učim, kakšen napredek je on naredil na 

vseh področjih. In tukaj vidim potem zadovoljstvo za sebe, eno 

zadoščenje, da sem nekaj dobro naredila. V tem smislu vidim to.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

F2/C57 »Mogoče imamo mi razredne učiteljice eno prednost, mogoče pred 

vsemi ostalimi učitelji. Ker mi, se mi zdi, največ napredka vidimo v 

otrocih. Ker potem, ko so otroci starejši, padejo v kalup in se točno 

naučijo, kako se je potrebno pri učiteljih obnašat. Dejansko kolikor 

nam je po eni strani težko, nam je v bistvu najlepše. In najbolj tisto 

pristno stvar dobimo od otroka. Pristno veselje, pristno jezo, pristen 

udarec, kar koli, ali pristno psovko pač, ker jo potem kasneje ne.« 

preverjanje znanja vključevanje v 

pouk 

 

F1/C108 »Res je veliko, odvisno od tega, kako se pripraviš na poučevanje 

ljudskega plesa.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C109 »Veliko je teh priprav.« priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C110 »Glede na to, da se več ali manj iščem in lovim, kar dosti časa porabim 

za pripravo.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C111 »Tudi po 5, 6 ur časa mi vzame priprava. Tudi sama sprobam, tudi 

sama zaigram. Grem čez vse te faze, jaz ne grem v razred s plesom, 

dokler ga sama ne znam, da vsaj korake znam.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C112 »Včasih je bilo mogoče bolj tako iz glave učiti, z leti pa gre to hitro 

ven in jaz si vse napišem.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C58 »Teh idej mi zmanjkuje, človek se nekako iztroši ali pa nima vedno 

tistega elana.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 
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F3/C50 »Otroci ne marajo skoz ene in iste stvari plesat, zato je ta model 

super.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F3/C51 »Če jim je pretežko, dobijo odpor. Meni se zdi, da se morajo ob 

učenju plesa zabavat.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C59 »Najbolj enostavno ti je, če si stalno v enem razredu, ker imaš učne 

priprave že v glavnem narejene. Za vsako uro samo malo dodelaš in 

popraviš glede na otroke, ki jih imaš, osnovo pa imaš narejeno. Če pa 

ti kar naprej menjaš, recimo jaz, ko hodim iz prvega v tretjega, je 

težje. Jaz si drugo leto, ko bom dobila prvega, s tistimi starimi 

pripravami ne bom imela kaj pomagat. Dobila bom novo 

vzgojiteljico, ker je šla tista v vrtec, in dobila bom druge otroke.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C60 »Ne bi se strinjala s tem, da greš z isto pripravo pa da dodelaš. Tudi 

učbenik in te stvari tolikokrat zamenjamo in to je tudi od človeka 

odvisno. Tudi nekdo, ki uči zgodovino leta in leta, lahko veliko 

novega naredi ali pa sedi.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C61 »Meni se v petem res tako fajn zdi. Res so se že vsega hudega 

navadili skozi leta. Lih toliko, da še vidi učiteljico kot vaaaav. Zadnjič 

mi je eden rekel, da verjetno zato še nimam moža, ker sem učiteljica 

pa nobeden ni dosti dober. Tak si v njihovih očeh. Po drugi strani so 

pa že navajeni vsega in veliko naredijo sami.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C62 »S pripravo na ljudski ples imamo dejansko več dela. S tem 

druženjem, ki ga imamo, ko skupaj načrtujemo, s tem toliko dobiš 

kot človek, da sploh ne bi hotla zamenjat z nekom, ki uči zgodovino 

na predmetni stopnji. Ne bi hotla.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C113 »Pri ta malih je dovolj, da si srčen. Oni te začutijo in potem z njimi 

lahko delaš. Pri ta malih ti morejo zelo ležat, da si ti srčen in da imaš 

tudi smisel za njih. Pri teh ta velikih, ki jih pa že malo hormoni medejo, 

pa moraš biti precej bolj takten in mogoče kdaj še pregnan, pa ti 

mogoče kdaj uspe.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C114 »Tisto, kar si v glavi narediš in si napišeš in si še narišeš, tisto potem 

po navadi ni realno.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C115 »Včasih pri nas v dnevni s sodelavko pleševa in vadiva.« priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C116 »Jaz ne smem stopit pred otroke, dokler nisem prepričana, da znam, 

da obvladam. Jaz moram en cel razred peljat, se pravi 23 učencev. Se 

pravi v trenutku jih moram vpeljat in naučit.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F1/C117 »Tako da se tudi sam naučiš korakov in vseh teh stari, preden greš 

pred otroke, moraš se to naučit.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C63 »Sem pa tudi sama tak človek, da moram zelo avtomatizirat stvari. In 

ko jih imam enkrat utečene, potem mi ni problem naprej prenašat. 

Dokler nimam, pa tipam. Se mi zdi, da so me že velikokrat otroci kaj 

naučili.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

F2/C64 »Se nikoli nisem prej ukvarjala z njimi, ampak se je meni zdelo, da sem 

nerodna.« 

priprava na poučevanje načini poučevanja 

  

F1/C118 »Najprej izhajam iz nekih svojih izkušenj, potem poskušam vse preko 

igre nekako otrokom približati ples, da se najprej nekaj igramo, da 

tiste osnovne korake nekako z igro prenesem otrokom. Potem pa 

napovem, kaj naj bi se naučili. Probam vedno tudi vključiti pesmi 

zraven. Vsi ti otroški plesi so nekako opremljeni tudi s pesmicami. Se 

jo v osnovi naučimo, tako da moram reči, da mi je kar težko in tudi 

porabim ogromno časa zdaj na začetku. Do sedaj sem otroke naučila 

dva plesa.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C119 »Jaz se lotim tako, da se ga naučim po taktih z besedami, tako da 

znam. Zbiram plese glede na to, kje je bil zapis narejen, glede na 

bližino našega kraja.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C120 »Na začetku, ko sem začela otroke učit, sem res prišla z ljudskim 

plesom v glavi in sem točno vedela, kako bodo otroci to na koncu 

plesali. Seveda v svoji glavi in na papirju. In sem bila seveda na koncu 

zelo razočarana, ker na koncu to ni bilo tako, kot sem si jaz v moji 

glavi zapičla pa na mojem papirju.« 

postopnost načini poučevanja 
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F1/C121 »Jaz si samo oporne točke napišem pa kakšno skice. Tako da tudi 

tam potem, ko moraš kaj pogledat, da lih ne bereš.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C122 »Drugače se pa spomnim, ko ste vi učila na enem seminarju, ko ste 

rekla, mislim, da valček, to se celo leto učijo. Jaz sem se kar za glavo 

držala, jaz sem jih to čist prehitro učila.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C123 »Ja, enostavno otrokom rečt za četrt kroga se zasukaj, to njim ni nič 

jasno. Ko pa jim potem pokažem in rečem: »Zdaj moraš tja gledat,« 

gre. Ali pa sem jim govorila: »Stena, okno, vrata, zid,« pa tudi gre.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C124 »Sem poiskušala že preko šolskega leta v 4. razredu. Pobelelo pole, 

samo toliko, da vidim. Pa je bilo nekaterim fantom še zelo težko hodit. 

Težko jim je bilo hodit.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C125 »Jaz sem pred leti hotela plesat pa plesat in otroci so me gledal. 

Kakšen si je mislil, baba, kaj hočeš. Men je bilo pa čudno, pa kako mu 

ne gre v noge, saj sem pokazala. Potem (po seminarju od Knifica) smo 

pa začeli drugače, postopno. Smo se začeli v bistvu tako hecat, da jih 

dam vse na tla, pa najprej roke tolčejo, potem noge tolčejo, potem se 

pa vstane in tako. Se mi zdi, da tudi tisti, ki je mogoče malce manj 

spreten, dobi neko predispozicijo s tem, ko po tleh tolče, da mu potem 

vsaj nerodno ni.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C126 »To je znanstvena fantastika postavit se v diagonalo. To mi je bilo šele 

potem jasno, ko sem jim rekla v diagonalo. Smo potem spremenili 

zadevo, ampak včasih pozabiš, koliko so otroci stari. Ampak če ne gre, 

ne gre.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C127 »Jaz bi mogoče na to orientacijo v prostoru se čisto s stališča motorike 

navezala. V bistvu imajo tudi ta velik problem otroci, na katerega ne 

smemo pozabit, ko jih učimo.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C128 »Pol leta delamo en ples … vedno po mal, sem si rekla – toliko, da ne 

pozabijo in za enkrat je šlo. Sem tudi sama presenečena. Pa se nisem 

na začetku dobro počutila.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C129 »Jaz bi si več časa vzela za postopnost učenje, pa je problem čas.« postopnost načini poučevanja 

F1/C130 »Mi začnemo predvsem z igricami. Majka stopi iz kolodvora in tako 

naprej.« 

postopnost načini poučevanja 

F2/C65 »Je res drugač, če greš postopoma, počas z raznimi ritmičnimi 

vajami, veliko lažje osvojijo, potem podrobnosti zraven dodajaš. Na 

koncu res plešejo drugač, kot če se učijo dve, tri ure en ples in rečeš 

znamo.« 

postopnost načini poučevanja 

F3/C52 »Tudi mene so včasih otroci ustavili, ker sem videla, da nekaj 

absolutno ne gre, da moram poenostavit. Včasih sem si doma 

zamislila, kaj moram naredit in potem sem delala korake nazaj, 

korake postopnosti. Ko ne znaš, ko ne poznaš področja, si nekaj 

zamisliš. Na začetku sem začela iz narobne strani. Če nimaš tega 

znanja, začneš iz narobne strani.« 

postopnost načini poučevanja 

F2/C66 »Za otroke tako ali tako to osnovno varianto prilagodiš. Tako da je en 

ples ali dva iz vsake pokrajine vrh glave zadosti. Sploh če se greš še 

igro s tem potem. Ker v osnovi šele na koncu po vsej tej igri pride do 

tistega uradnega zapisa brez tiste drže.« 

postopnost načini poučevanja 

F2/C67 »Vidim, da sem običajno kazala prezahtevno plese.« postopnost načini poučevanja 

F2/C68 »Meni se je v praksi že izkazalo, da mora biti čim bolj enostavno in 

efektivno pa da je potem to res enotno zaplesano.« 

postopnost načini poučevanja 

F2/C69 »Danes sem videla, da je potrebno več časa pustit za določeno fazo. 

Mi imamo problem, da smo zelo storilnostno naravnane in mislimo, 

če v pač eni uri ali dveh urah ne gre, da pa smo neuspešne. 

Enostavno je treba za vsako fazo več časa pustit, več ponovitev, pa 

potem mogoče tudi na drugačen način. Pa potem naslednja faza lažje 

gre. Če pa hočeš na hitro, ni uspeha.« 

postopnost načini poučevanja 

F1/C131 »Jaz sem bila na enem seminarju, kjer sem se naučila šotiš z 

besedami ne – ne boš, ja – pa boš. Tako sem jih naučila trokorak. 

Vsakič, ko sem jaz kaj rekla, so oni moral rečt ne –ne bom in na 

začetku so se ustrašili, pa saj ne smem tega rečt, kasneje pa že kričali 

od navdušenja, ropotali z nogami. To je bilo dobro.« 

postopnost načini poučevanja 
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F1/C132 »Ko ples ni šel, sem se spomnila, bom pa nekako po delih in preko iger 

to naučila. Potem smo poskusili in ni bilo več tako težko.« 

postopnost načini poučevanja 

 

F2/C70 »Sedaj vidim, da jih mogoče moram na bolj nezaveden način učit 

plesat, ker jaz to kar tako učim, da se primemo in plešemo. In roka 

mora biti tam, kjer je, in prstki tam, kjer so. Pa mogoče res malo več 

didaktike moram sedaj upoštevat. Pa potem pred nastopom zahtevat 

stvari, ker drugače že v osnovi zahtevam stvari: »No, dej roko dol,« če 

mora biti v boku. Ni narobe, če sem včasih malo preveč stroga.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C71 »Upoštevala bom dejstvo, da res sploh ne bi vedli, da se učijo plesa, 

če gre to postopno. Ker oni točno vejo, da je sedaj konec igric za gib 

pa plesnost, za enakomerni ritem. Zdaj se učimo ples. Dosti preveč 

sem razmejevala to, se mi zdi. Pa malo več si upati te ustvarjalnosti. 

Ker meni se je zdel slovenski ljudski ples nedostopen. Tukaj sem malo 

toga. To mi je nekaj novega zdaj dalo, da si lahko malo več upam.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C72 »Ja, tako bom, da pokažeš sliko, ponoviš. Še enkrat, če ne bo šlo, 

potem kaj drugega, da se drugo naučiš, pokažeš, povežeš. Je bilo kar 

intenzivno vse skupaj. Jaz bi mogla prej vse bolj skozi igro, bolj skozi to 

priti v ples. Da ni samo tisto strogo ponavljanje. Pa mogoče več na 

ritmu, mogoče to tudi. Eni so še res bolj taki trdi.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C73 »Večji poudarek bom dala v glavnem na prostor in te stvari. Se mi zdi 

pri teh ta malih pomembno. Da se potem tudi začutijo drug drugega, 

da potem tudi lažje delajo.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C74 »Tudi več teh, uvajalnih vaj, pa za orientacijo prostora so mi bile 

všeč.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C75 »Jaz bom sigurno sedaj bolj sistematično lotila, probala jim tem vaje 

dat. Tudi sam ples je pomembno učiti na različne načine. Pa po moje 

si bom tudi več časa vzela. Ker sedaj sem bila tako, da ni šlo pa ni šlo 

pa ni šlo pa sem jaz obupala pa so ta mali obupal. Pa na koncu smo bili 

vsi slabe volje pa vse je že ratalo brezveze. Pa jaz nisem več vedela, kaj 

naredit, da bi jih nazaj motivirala. Oni so mene videli, da sem obupala, 

pa so mene hoteli motivirat. Tako da sedaj bom šla res od začetka pa 

mislim, da nam bo ratalo marsikaj ustvarit.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C76 »Razvijanju plesnosti bom dala še večji poudarek. Kar precej novih idej 

sem pridobila. Tako da smo se samo dva plesa naučili pa je bilo še to 

preveč, kot vidim. Verjetno bi bil eden dovolj do sedaj.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C77 »Jaz moram tudi še malo predelati stvar, didaktiko, verjetno bom 

najprej z obvladovanjem prostora začela, potem pa tudi tele reflekse. 

Pri teh da bi pridobila nekako občutenje tudi tega pa občutenje in 

upoštevanje.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C78 »Zdaj pa to vidim, kaj vse bi tam lahko, na različne načine, več 

možnosti, različne gibe znotraj enega plesa samo.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C79 »Veliko več poudarka bom dajala na razvijanje plesnosti. Pa tukaj 

gledam, da imam jaz bolj večino plesov ali v krogu ali kačo vit. Da sem 

se zelo izogibala paru in da bom tukaj drže, ki smo jih šli tukaj skozi, to 

malo bolj not vnesla. Plesne formacije, v glavnem.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C80 »Več bom delala na postopnosti, tempu, temu, kaj smo imeli refleksa, 

teh stvareh. Pa pri plesu bi šla bolj počasi. Ne v dveh urah, ampak 

naredit v dveh mesecih.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C81  »Jaz bom pa mogoče malo bolj sistematična postala, ker sem zelo 

spontana in si včasih ne znam teh stvari razdelit. Pa mogoče to desna 

noga, to bosa noga. Zelo dobro.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C82 »In jaz sem prišla sama pri sebi do enega novega spoznanja. Mi smo 

se sicer igrali, vem, da sem tudi spodbujala, ampak mogoče sem si pri 

tem sama upala malo premalo biti kreativna, in s tem, ko tudi sama 

nisem dajala primernega vzorca. Sem tudi v njih vzbudila manj, kot bi, 

če bi rekla, kar daj, kar ti poskusi. Jaz sem videla tudi veliko novih 

stvari, veliko sem jih tudi sprobala skupaj z vami.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 
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F2/C83 »Letos sem že začela čisto drugače, kot sem v prejšnjih letih delala, 

preko igre in giba, zdaj pa lahko s temi vajami še toliko več. Tako da 

mi se že tako ali tako veliko igramo na različno glasbo, na zadnje smo 

se, sem jim dala samo špicpolko glasbo pa so jo poslušal pa so na 

koncu rekli: »Kaj pa če bi se kaj igrali na to?«, pa sem rekla: »Kaj bi se 

pa igrali na to«, pa so rekli, če bi se šli skrivat. Super. Kako se bomo pa 

skrivali? Kdo bo pravila postavil? So se sami zmenil, kako se bodo 

skrival. Celo uro so se skrival, so se v bistvu še naslednjič, ko smo spet 

imeli, spet rekli: » A se bomo danes tudi igrali, a ne?« Potem sem jim 

pa samo še določene pravila igre postavila, na kater del glasbe se lahko 

skrivajo pa na kateri del morajo recimo obmirovat. Tako da dejansko 

niso imeli sploh občutka, da je to špicpolka. Iz tega bo potem ratala 

špicpolka, oni se pa sedaj dejansko skrivajo.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C84 »Jaz bom na začetku ure glasbe, pa tudi če nimamo nič v povezavi z 

ljudskim izročilom, vseeno ritmične vaje dodala- pa to sem se tukaj 

naučila, a ne.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C85 »Jaz bom sedaj naprej delala bolj sistematično.« postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C86 »Ja. Pa bolj postopno, počasi.« postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C87 »Meni se zdi dobro to sistematično plesno opismenjevanje, kar smo 

sedaj, včeraj in danes bile deležne. (Prikimavanje ostalih).« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C88 »In to je tako, kot ste tukaj napisala, a ne … opis, dodatne vaje, igrice, 

metodika …« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C89 »To je res dobro. S tem modelom, s telimi vajami.« postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C90 »Vse te vaje, ki smo jih delale … Razvijanje plesnosti, refleks, osnovni 

koraki, hoja, tek, skoki, poskoki, bočni korak, trokorak, obvladovanje 

prostora, drža … Super …« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C91 »S tem sem se prej ukvarjala tako čisto malo, recimo dve urici, dve 

stvari, pa potem na ples. Prehitro sem šla.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C92 »Za te vaje za razvijanje plesnosti ne rabiš nobenega drugega znanja, 

recimo. Je dovolj, če so te vaje, in pač z otroci vadiš. In potem si sam 

izbereš glasbo, saj ni treba da je ljudska, lahko je katera koli. Za 

razvijanje plesnosti, ne, kar je pač cilj. Potem je pa pač še dodatek, ki 

je pa učenje ljudskega plesa, pač slovenskega ljudskega. Eden se bo pa 

odločil za italijanskega ljudskega. Kar se pa razvijanja plesnosti tiče, za 

to so pa vaje univerzalne za katero koli glasbo.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C93 »Prvi del so vaje za razvijanje plesnosti, recimo nekaj takega, kot smo 

imeli upevalne vaje, ki jih ravno tako rabiš pri pouku. Upevalne vaje na 

različne načine in je dejansko tista osnova narejena.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C94 »Meni ni bilo nič jasno, kaj vi obračate. Zdaj me pa zelo pritegne tudi 

to.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C95 »Nekaj sem že poznala, na določene stvari pa nisem bila pozorna, kljub 

temu, da jih delam ali pa da jih lahko vključim v ples.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C96 »Da si bo upal, ki bo imel koordinacijo v prostoru, da bom rekla, dej si 

zdej nekaj izmisli, pa kar zdaj si daj. Pa dokler bi mu šlo, naj bo kar on 

tisti vrelec, iz katerega bodo vreli novi gibalni vzorci, pa da bo sam 

poskusil kaj sestavit, sicer v sklopu, a ne, da bomo spodbujali ritem in 

plesnost, a ne.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C97 »In jaz vem oziroma sem prepričana, da vsaka učiteljica si želi otroke 

naučit.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C98 »Manjka mi pa razvijanje plesnosti in pa vaje za tempo, to mi pa ni 

prišlo na misel, tako da to pa …« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 

F2/C99 »Jaz tako razmišljam: Če se bom odločila, da se bomo učili, da bom 

recimo otroke naučila dunajski valček, bom iz tega modela vzela 

določene vaje in jih bom prilagodila na tempo in gibanje dunajskega 

valčka. Nekaj bom lahko, nekaj pa ne bom. In si bom glasbo zbrala. 

Eden bo pa na »Zizitop« to naredil, a ne … Lahko na podlagi teh vaj pač 

še ustvarjamo dalje.« 

postopnost po novi praksi načini poučevanja 
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F1/C133 »Največ delamo, da tisti ritem osvojijo, in potem se mi zdi lažje še 

korake zraven dodat.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F1/C134 »Konec koncev je vsako gibanje tudi razvijanje ritma. Ritem rabiš tudi 

pri govoru, ritem rabiš tudi pri branju, dejansko ritem povsod rabiš.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F2/C100 »Otroci pa se radi igrajo tudi stvari, ki se ponavljajo, imajo radi 

ritem.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F1/C135 »Začnemo tako, da usvojijo ritem, tudi razne igre se gremo. In potem 

počasi, počasi se začnemo učiti korake. Potem ko naredimo korake, 

si s pikicami narišem, kako bodo postavljeni. In potem vadimo, in 

potem včasih uspe, včasih bolje, včasih slabše.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F1/C136 »Ker sem videla, da nimajo občutka za ritem, da so čisto drugje, da 

so kot roboti, zato sem sama zelo spontana pri poučevanju plesa … in 

tudi vedno vključim to kreativnosti … Zdej delamo Izidorja in jim gre 

super. Iz tega pa gremo kar v spontano v ples. Izidor je težek ples.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F2/C101 »Zdaj poudarjam poslušanje, da slišijo glasbo, ker je problem, da ne 

začutijo ritma. Videla sem, da moram nekaj narediti, ker niso 

pravilno tekli. Meni kot razredničarka je bilo grozno to gledat. Nekaj 

moram naredit, sem si rekla. Vmes pa sem tudi enostavno včasih 

prinesla harmoniko pa smo poslušali in delali razne vaje. Samo 

zaigrala sem sprva. Samo da glasbo slišijo. To mi je bilo bistvo, da 

slišijo. A tako sem začela, da slišijo. Sem pa vmes tudi spreminjala, da 

ni bila ena in ista melodija, včasih sem šla bolj počasi. Ampak to sem 

šla postopoma. Najprej so morali slišati, potem smo šli počasi pa 

hitreje pa spet malo ne. Tako da sem jih naučila malo poslušat. Jaz 

mislim, da je to pomembno pri teh tamalih. Naučit jih poslušat.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F3/C53 »Mi je pa bolano, da imaš standard v drugem razredu pri glasbi – ima 

razvit ritmični in melodični posluh. Nihče ga nima razvitega – vsi ga 

razvijamo ves čas.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F3/C54 »Meni se zdi, da je res osnova za hopsanje hoja in ne tek. Opažam, 

da je boljše za otroke, če nič ne mislijo, če jih kar pustiš. Da gre lahko 

naravno. Se mi zdi hopsanje naravno, sproščeno gibanje. Težko pa je 

ujeti ritem zraven.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F3/C55 »Ja, če začneš z osnovnimi vajami, vajami ritma, gre vse naprej lažje. 

Če bi torej en mesec ali dva samo osnovne vaje delali, bi bilo naprej 

vse lažje. Tako da je narejena podlaga.« 

razvijanje ritma načini poučevanja 

F3/C56 »Ritem je pomemben povsod.« razvijanje ritma načini poučevanja 

 

F1/C137 »Odvisno, kaj ti je pomembno. Ali ti je pomembno, da bi toliko 

natreniral otroke, da bodo to nastopal pa da bo nekam zgledalo, ali ti 

je bolj pomembno, da boš otroke samo naučil, pol je pa vseeno, kako 

to zgleda. To je zelo pomembno. S kakšnim namenom to narediš. Če 

bom jaz naredila to zato, da bomo potem v razredu naredili in bodo 

potem starši prišli gledat in bodo vsi navdušeni, samo da bodo 

njihovi otroci nastopali, potem dejansko ni tako zelo pomembno, 

tudi če gredo enkrat z levo enkrat z desno, ker starš bo gledal svojega 

otroka. Če bom pa jaz to hotela pokazat drugim, bom pa mogla to 

natrenirat.« 

natančnost izvedbe načini poučevanja 

F1/C138 »V prve razrede sem vključevala ljudski ples, da je bilo bolj za veselje. 

Kako so izvedli, ni bilo toliko pomembno. Zdaj, ko imam malo 

starejše otroke, zdaj moram pa res pazit na korake, da res 

poštimamo stvari, da je enotno.« 

natančnost izvedbe načini poučevanja 

F1/C139 »Jaz sem za 4., 5. razred že mal sitna pri mrzulinu.« natančnost izvedbe načini poučevanja 

F1/C140 »Ko plešemo trojko v 4. razredu, sem že pozorna na tiste prstke, že 

preveč opozarjam. Že sem tečna, sitna, že se ne obračajo pravilno.« 

natančnost izvedbe načini poučevanja 

F1/C141 »1., 2. razred še nisem tako sitna, mi je malo vseeno. Noga pa tako, 

če tancajo na mestu ali pa če sem mal premikajo, ker mi je bolj 

pomembno, da gre po ritmu.« 

natančnost izvedbe načini poučevanja 
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F1/C142 »Jaz pa na začetku še nisem probala pokazati posnetka. Samo sem pa 

potem enkrat vmes. Ampak je bilo dobro za kakšne stvari, ko vidijo, 

kako je grdo, če kdo nima roke tam, kjer je treba. Tam je pa dobro 

videt. Pa še to je dobro, ker potem tako dobro znajo kritizirat. Kako se 

kdo vrti, na primer.« 

natančnost izvedbe načini poučevanja 

 

F1/C143 »Spodbujam otroke, da včasih sami pokažejo kakšno stvar.« spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F1/C144 »Ker je to največ, je pomembno, da pride iz njih, ne iz mene, ampak 

iz njih. Da jaz njih toliko spodbudim, da oni nekaj naredijo. Ker 

potem so tudi oni zadovoljni.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F1/C145 »Ko so oni peli, sem rekla, naj se zraven še gibajo. In sem jih kar 

pustila. Bili so zajčki in so se res igrali in uživali. No, iz vsega tega pa 

sem jaz še spontano zibenšrit naredila.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F1/C146 »Se pa obnese to, da so večkrat glasbo slišal. Veliko otrok ljudske 

glasbe niti ne pozna. Ampak pri nas se poleg ustvarjanja, za podlago 

pripravi ljudska glasba. Pa se mi zdi, če otrok od kjer koli pozna nek 

glasbeni obrazec, bo mogoče sam od sebe začel s svinčnikom tolči, 

pa če je to matematika, glasba.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C102 »Letos so mi velikokrat otroci dali ideje.« spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C103 »Pa idej nimamo toliko, na toliko različnih načinov isto stvar (kot je v 

modelu na primer), pa da jim je zanimivo. Ne moreš kar naprej en in 

isti korak guncat, je kvečjemu vse slabše. Tukaj je pa toliko idej. Lahko 

ustvarja učitelj in otrok.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C104 »In je res razlika v tem, da se mi več igramo in ustvarjamo v prvi 

triadi kot pa potem druga triada.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C105 »Dejansko lahko ustvarjaš formacije, take ali pa drugačne na katero 

koli glasbo tudi.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C106 »Saj to je umetnost pri otroku, ga do tega pripravit, da potem oni 

začnejo ustvarjat. Tako kot ste vi nas spodbudila.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C107 »Od tega seminarja ne bom odnesla samo to, kar je tukaj notri 

zapisano, ampak tudi to, da bom otroke naučila spodbujat, da bodo 

poskušali prevzeti tudi ustvarjalno vlogo.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

F2/C108 »Ljudski ples bom vzela kot osnovo za nadaljnje ustvarjanje. In ne le 

za delček preteklosti.« 

spodbujanje otrok ustvarjalnost 

 

F3/C57 »Ena punčka me je presenetila, ki je avtistka. Najprej že to, da se je 

odločila, da bo šla z nami plesat. Nikakor se v nobeno dejavnost noče 

vključit in ona je bila najbolj ustvarjalna pri teh stvareh. Te vzorčke je 

ona najbolj zanimive sestavljala.« 

posebne potrebe ustvarjalnost 

F1/C147 »Imel smo tudi fanta s cerebralno paralizo, ki je potem šel v Kamnik. 

Nastopal je na proslavi ob stoletnici šole in ta otrok je men pokazal, da 

pač vedno pa ne gre vse čez možgane.« 

posebne potrebe ustvarjalnost 

F1/C148 »Pri nas se je začel z enim, ki je bil blazno moteč, pa je rad glasbo vrtel. 

Smo dali posnetek, ki ga je vrtel. Drugi so plesali, jaz sem mu pa dala 

škatlo, dva pokrova, pa eno kuhlo pa eno barvico. Ta otrok je bobne 

tolkel, da kaj takega še nisem videla.« 

posebne potrebe ustvarjalnost 

F2/C109 »Ena deklica, ko sem jim jaz kazala, pa je rekla: »Ne učiteljica, če 

bomo šli v tisto smer, se bomo zaletel.« Pa sem rekla: »V redu, tako 

pejte, v tisto smer, kot je rekla.« Pa je dejansko prav mela. Sem jo 

upoštevala, tako da to je vedno tudi kakšen otrok tak, ki te zelo 

prekaša ali vsaj dohaja ali ima smisel.« 

posebne potrebe ustvarjalnost 

F2/C110 »Na naši šoli delam z nadarjenimi učenci. In to je zdaj ena taka 

iztočnica, ki bi lahko nadarjene otroke tudi vključila. Učim jih lahko 

ljudski ples, ker je primeren – pri pouku samem ali pa v kaki delavniški 

obliki.« 

posebne potrebe ustvarjalnost 
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F2/C111 »Ja, sej to se pa nihče ne spomni. Na nadarjene! No, sej z nadarjenimi 

vsaka šola drugače dela. Ni nobenega koncepta takega enotnega. 

Ampak meni je super model tudi za te učence.« 

posebne potrebe ustvarjalnost 

 

  

F1/C164 »Plešemo ob CD-jkah, ob kakšnih posnetkih, ki jih iz Youtuba 

potegnem.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C165 »Ja po posnetkih plešemo ali pa vsaj delček, da si ga potem utrneš v 

spomin pa da otroke naučim.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C166 »Ja ja, drugače pa kar s spremljavo teh ljudskih godcev ali pa kakšen 

CD za spremljavo.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C167 »Pri pouku CD uporabljam.« zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C168 »Se pa odnese to, da so večkrat glasbo slišal. Veliko otrok ljudske 

glasbe niti ne pozna. Ampak pri nas se poleg kaj se ustvarja, pa fimo 

masa pa kar koli, je vseeno, kaj daš ti za ozadje. Pa se mi zdi, če otrok 

pozna nek glasbeni obrazec od kjer koli, pa ne vem, mogoče bo sam 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C149 »Največkrat sama igram. Harmoniko.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C150 »Drugače pa si pač pojemo.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C151 »Cel razred poje, ko plešemo. Ne vem, saj ne vem, če delam prav.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C152 »Da potem vsaj brundamo zraven.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C153 »Godec pride samo na kakšno prireditev.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C154 »Drugače se ples pokaže, če imaš živo glasbo, kakor pa če imaš nek 

CD.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C155 »Ja, pa mal so zaljubljene pol običajno v harmonikarja, je zelo 

popularen.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C156 »Učenec še vedno pride v razred igrat. Ampak je težko. Ko imamo mi, 

ima on običajno še pouk in je težko.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C157 »Vsi pojejo. Drugače učim petje, to sem po profesiji, tako da tudi to 

malo bolj spodbujam.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C158 »Na urah drugače pojemo.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C159 »Jaz včasih kitaro malo igram.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C160 »Pri malih je pa petje spremljava. Za šolske praznike pa imamo skupino, 

ki igra drugače, v živo.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C161 »Pojemo, za kakšne nastope pa imamo fanta iz 7. razreda.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C162 »Mi imamo tako: če kdo hoče za glavnik prijet ali pa za harmoniko, 

kolikor zna, pa melodijo zaigra, zabrunda. Čisto, kakor rata, ampak čisto 

iz heca ven, nič več zares tako kot včasih. Tako z dobro voljo, no. Sami 

kaj povejo pa sami dajo idejo pa mogoče primejo za en ribežen, ki ga je 

en ata naredil, pa za kuhalnice primejo, potem pa tisti, ki ni imel ritma, 

se itak potem bolj trudi.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F1/C163 »Vsako leto kakšnega fanta kje ulovim, da nas spremlja na nastopu.« izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F2/C113 »Glasba se kar dobi. Ampak je pa včasih tudi kakšen očka ali pa kakšen 

drug s harmoniko ali pa flavto. Saj ni treba, da lih harmoniko, saj je 

lahko tudi violina ali pa pač kar koli.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F2/C114 »Jaz moram povedat, jaz sem alergična na frajtonarce, ker jo vsak drug 

že igra. In še moj oče jih popravlja in vem, kako je to uglašeno.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 

F3/C61 »Težko je tudi potem zraven napotke dajat, če moraš sam igrat ali 

štet.« 

izvajanje v živo glasbena 

spremljava 
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od sebe začel s svinčnikom tolči, pa če je to matematika, ni treba 

živčen bit zdaj pa ti nehaj, a ne.« 

F1/C169 »Dam pač posnetek …« zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F2/C112 »Me pač to delamo vse na to slovensko ljudsko glasbo iz cedejev. Mi 

smo npr. od Katalene imeli dva CD-ja ali pa tisto, kaj je že, Kurja koža. 

To so že tisti, ki malo poustvarjajo, da ni sama harmonika pa da otroci 

prav radi to poslušajo. Pa da je zraven še zapeto v kakšni primorščini, 

da se malo posmejejo, preden sploh ugotovimo, kaj pojejo. V bistvu je 

to otrokom všeč, ker jim je drugače kot tisto, kar govorijo in poznajo.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F3/C58 »Jaz sem našla en CD ne vem od kje – neka kopija ljudskih plesov v 

osnovni šoli. Ampak je precej prehitro.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F3/C59 »Ja, hitrost je vedno problem, ker so vsi posnetki, ki jih kjer koli najdeš, 

prehitri.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F3/C60 »Ko začneš, mora biti tempo mnogo bolj počasi. In potem je vedno 

problem. Na štetje še gre, na glasbo pa potem ne.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F3/C62 »Sem pa tudi jaz dobila ene posnetke od športnikov. Oni so dobili en 

CD in priprave zraven, pa nisem bila zadovoljna s tistim CD-je. Glasba 

je bila prehitra, pa tudi zaigrano ni ljudsko.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F3/C63 »Jaz sem dobila CD iz Planice, iz seminarja.« zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F3/C64 »Imela sem težavo za nastop, ker je zbolel harmonikar, ki je spremljal 

otroke pri plesu. In potem smo zaplesali na CD. Pa je šlo.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C170 »Bi mogla biti glasba v živo, vem, ampak mi je nimamo.« zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

F1/C171 »Če gremo kam nastopat, recimo manjša skupinica, npr. v dom 

upokojencev, gremo tudi s CD-jko, ker pač je dovolj, da si upajo 

pokazat.« 

zvočni posnetki glasbena 

spremljava 

  

F1/C172 »Jaz ne znam vse kinetografije.« kinetografija plesopis 

F1/C173 »Jaz tudi ne vse.« kinetografija plesopis 

F1/C174 »Vsega ne, sploh ne.« kinetografija plesopis 

F1/C175 »Mejčken znam kinetografije.« kinetografija plesopis 

F1/C176 »Tko tiste grablce, tisto so roke, a ne.« kinetografija plesopis 

F1/C177 »Nikol tistega ne vem. Vedno moram gledat tisto zeleno knjigo 

zraven.« 

kinetografija plesopis 

F1/C178 »In potem recimo, če ne vem, grem nazaj poiskat kakšen ples, ki ga 

poznam.« 

kinetografija plesopis 

F1/C179 »Ti zapisi se mi zdi, da je zelo podobno kot jezik. Ko ga ne uporabljaš, 

ne treniraš, pozabiš. Saj si hitro nazaj notri, če si enkrat znal. Drugače 

je pa težko ohranjat, če tega ne uporabljaš.« 

kinetografija plesopis 

F1/C180 »Mene vedno to jezi, ker je ženska prazna, moški pa poln.« kinetografija plesopis 

F1/C181 »Se mi zdi toliko pa tega res ne rabim in niti se ne trudim, da bi se to 

naučila. Potem si tiste skice delam, ki jih, če jih sama delam, razumem. 

Vem, da imam iz teh seminarjev cel kup zapiskov. Na seminarju mi je 

bilo vse jasno, doma pa ne več.« 

kinetografija plesopis 

F1/C182 »Meni je težko.« kinetografija plesopis 

F1/C183 »Težka je ta pisava in zakomplicirana.« kinetografija plesopis 

 

F2/C115 »Ko bom začela učit, mi bodo te skice zelo pomagale. Zdaj sem čist 

dojela. Ker ko sem pa jaz gledala tiste kvadrat, še izgovorit ne znam 

tistega zapisa podolgovatega, ki ste ga pokazali. Sem se ustrašila (op. 

a. kinetograma).« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C116 »Je pa čisto drugače tole s skicami. Jaz sem dobila od metorice ene 

zapise, pa je rekla, delajte tako in tako. Pa jaz berem tisto stvar, pa je 

bilo kar nekaj. Izvesti določeno stvar, ki je zapisana na listu, je težko. 

Zdaj ta zapis s skicami, da vidim, kako, mi je pa čisto drugače.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C117 »Sploh če kdo prvič v roke prime, ja – brez usposabljanja. Je bolj 

jasno.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C118 »Tudi eden, ki zna, mu ne bodo slikice odveč.« preprostejši slikovni prikaz plesopis 
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F2/C119 »Začetnikom pa te slikice zelo prav pridejo.« preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C120 »Veliko pomenijo.« preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C121 »Kaj ti kinematogrami. Zapri, bomo raje imeli tisto. Tako da se mi zdi 

to dobra zadeva, te skice.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C122 »Ker je v bistvu točno po notah, je napisano točno po dobah. 123 123 

123.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C123 »Ja. Fajn se vidi postavitev, kje stoji fant, kje stoji punca, vidi, kdaj je 

potrk, vidi se drža, vidi se doba, vidijo se roke, noge in še doba.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C124 »V bistvu še boljše kot posnetek v kakšnem primeru.« preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F2/C125 »Pa še obrat se vidi.« preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C65 »Vprašala sem kolegice v šoli, če bi po zapisu (za mrzulin), ki si ga 

zadnjič prinesla, vedele, za kateri ples gre. Pa so najprej rekle, če ji 

lahko povem malo melodije. Nisem jim hotela pomagati z melodijo. 

Hotela sem od njih izvedeti, če se iz tega, kar je narisano, kaj znajdeš. 

In niso znale. Potem sem jim vseeno zapela melodijo, pa še vedno 

niso znale.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C66 »Jaz pa mislim, da bi potem skupaj z melodijo ples prepoznale.« preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C67 »Ena moja kolegica je pa znala brati slike. Je rekla, poglej tukaj se 

vrtita, tukaj sta v paru, se držita za roke. Ona ima nekaj znanja s 

področja baleta, ni povsem plesna začetnica.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C68 »Moje kolegice pa so rekle, zakaj bi to znale, saj nam boš to ti 

povedala. Saj imamo tebe na šoli. To boš ti naučila.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C69 »In sem tudi jaz tako rekla – poglej to sliko, tukaj imaš ples. In njihov 

prvi odziv: ne no, to boš ti povedala. Kot drugi odziv – so pa željne 

znanja.« 

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C70 »Jaz moram dodati, da sem kake pol leta dobila v roke gradivo iz 

vašega drugega seminarja, kjer pa so nanizane podobne vaje, ampak 

niso tako opisane kot tu in moram priznati, da se nisem znašla, ni mi 

bilo dovolj jasno. Ne bi bilo odveč, če so dodane slike tudi za 

posamezne vaje.«  

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

F3/C71 »Jaz sem sodelavkam pokazala gradivo in tisti ples. Naše so gledale in 

rekle, da se znajdejo, ampak ene ne poznajo in bi imele besedila 

zraven napisane.«  

preprostejši slikovni prikaz plesopis 

  

F1/C184 »Pri nas je še vseeno cilj tisti nastop. Ljudje na teh lokalnih scenah 

niso tako strogi ocenjevalci kot pa na revijah. Nastop za otroke je 

ravno tako učinkovit.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F2/C126 »Ja, nastope imamo zmerej, delavnic pa ne. Se mi zdi boljši učinek, 

če je nastop.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C185 »Če je lokalna prireditev, si mahajo in to ni tako pomembno. Men je 

prišla ena mama reči: »Kako ste bili luštni,« pa mejčkn starejša je bila 

in sem bila živčna, ker se je ravno ena punčka glih na kontra vse 

delala in so se z njo tam vrtele. In ena mama pride: »Joj, kako ste bili 

luštni,« pa sem hotela reči, da je vaša sama rekla: »Naša Majči se je 

pa ravno kontra vrtela, ampak saj je vseeno.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F2/C127 »Z nastopom je tako kot z ostalimi stvarmi, ko se gradijo. V bistvu se 

ta aktivnost nastopanja nalaga v otroku, čeprav se nam mogoče zdi, 

da ni bilo ne vem kakšnega rezultata, vseeno nekaj ostane. Na tistem 

potem otrok lahko naprej gradi, pri vsaki stvari je tako.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F2/C128 »Pri nas to skos nastopamo! Tudi pred tablo, sam ali skupina. Tudi ko 

so oni pred sošolci in morajo kar takoj nekaj iz glave povedati, 

nastopajo. Če otrok nastopa, ga ni strah potem, ko dobi večjo 

življenjsko nalogo. Z nastopom začnemo graditi in potem ni težav. 

Ampak to se gradi, vsako leto.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F2/C129 »Mi je sedaj v veselje to gledat, ker vem, kaj učenci pridobijo z 

nastopom.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C186 »Pa še skupina je, v skupini lažje začnejo nastopat.« učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C187 »Učencem 7. razreda je nerodno nastopati le pred njenimi vrstniki in 

to je največji problem.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 
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F1/C188 »Tudi drugi – pred svojimi sošolci nočejo plesat.« učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C189 »Odvisno je od učitelja, kako jih pripravi na nastop in na ljudski ples.« učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C190 »Pri nas ni težko nastopat. Pri nas imamo celo evritmijo, tam je težko 

nastopat. Evritmija pa je nekaj v oblekcah in fantki skačejo okrog, 

nerodno jim postane tam 6., 7. razred. Nerodno jim postane, se 

upirajo, potem v 9. razredu, ko se pa spet učimo ples za valeto, pa 

plešejo. Takrat je malo nerodnosti fant – punca, ampak se uredijo in 

potem plešejo. Ker je to vezano na zgodovino, ni težav, ves razred, ni 

težav.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C191 »V šoli sedaj ena deklica (vsa mozolasta in jo meče sto na uro) noče 

plesat in nastopat, v društvu pa ji ni problema. In tudi drugi vrstniki v 

društvu.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C192 »Ampak so tudi tako prisrčni na nastopu. Pruček. Ampak on največ 

pozornosti dobi. Pa ne zna ne pet pa nima ne ritma, samo nagaja.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F2/C130 »Čeprav zadnje čase je šlo vse v tak perfekcionizem, ko se vsi 

zavedamo, da je to nastop, in začnejo drugi takoj sodit po tistem, kar 

prikažeš. Ker meni nikoli ni šlo v glavo, če se eden desno vrti, zakaj se 

eden ne bi smel levo vrtet, če imaš za starše. Za starše mora cel 

razred delovat kot celota. Na tem mi delamo. Pa da nastopamo.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F3/C72 »Ni pa prav, da jih siliš kot vojake.« učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F3/C73 »Stvari je potrebno zvaditi, urediti za prestavitev.« učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F3/C74 »Na nastopu/predstavitvi se nam je pokazalo, da je mlinček res težak 

ples. Otroci se potem niso znali razporediti po odru, so začeli skupaj 

tiščat.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F3/C75 »Sicer sem pa jaz pri izbirnem predmetu upoštevala pri hoji v krogu 

to, da je potrebno gledat slikco na hrbtu in to se je pokazalo na 

nastopu, da je bil ves čas lep krog.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C193 »Takrat (na nastopu) je potem točno treba vedeti, kam in kako 

kakšnega otroka postavit, ker je prizorišče veliko večje kot naša 

telovadnica, pa tudi smer gibanja.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C194 »Otroci se izgubijo v tistem prostoru, kjer nastopamo. Je pa to razred 

ali telovadnica ali pa potem en oder, je zelo razlika v orientaciji. To je 

lahko, to je težko. To se zgubijo. Ni tako lahko se znajdt in se 

zorientirat. V naši telovadnici imamo te kroge, ki prav pridejo.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

F1/C195 »Pri nas je pa tako, da imam jaz v bistvu ples v razredu. Ker je 

telovadnica kar naprej zasedena in nikakor ne pridem do telovadnice, 

ker je ves čas zasedena. Ko mi pridemo na oder je največji problem to, 

da je vse skupaj bistveno večje kot je v razredu. Ker če vse mize 

umaknemo, je še vedno majhno. Tukaj je problem, ko pridejo otroci iz 

majhnega na veliko. Če pridejo iz velikega na majhno, se vseeno lažje 

znajdejo, kot če pridejo kontra. In naši imajo s tem težave.« 

učinki nastopanja predstavljanje 

javnosti 

  

F1/C196 »ko smo imeli decembra nastop so nas sprejel tako … toplo.« vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C131 »Imaš fajn starše pa imaš tiste problematične. Saj niso problematični 

tisti starši, pri katerih z otroci nimaš problemov. Vedno je zgodba 

drugačna. Ko enkrat pustiš, da je pameten v nedogled, se ti kmalu 

povzpne in hoče on dirigirat, kaj boš ti z njegovim otrokom in vsemi 

ostalimi počel.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C132 »S starši moraš biti previden. Ko si toliko suveren, da rečeš: »To so 

moja pravila, vi imate vaša, ker mi jih imamo 28.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C133 »Za starše, no, po moje tudi to je zelo dobro, samo je pa res treba 

pazit, da se koga slučajno ne izpostavi.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C134 »In tudi to vidim, koliko ti starši bolj zaupajo, če lahko vidijo. Pa tudi v 

šoli. Jaz jih pa res kdaj za spremstvo povabim zraven na športni dan. 

So že šli. Mislim začela sem, ko smo šli na dodatni kot na zaključni izlet, 

a ne, in v bistvu res. Tako za sebe so prišli. In če jih ti povabiš zraven, 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 
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potem imajo prav občutek, da sodelujejo. En ata se je še prav igral, da 

je učitelj tam: »No, a bo tišina,« je rekel, ko ni bila vrsta ravna. Tako 

fajn hecno, pa potem ti res zaupajo, če jih ti zraven pustiš.« 

F2/C135 »Jaz pa ne, poslušam, pa res hvala za mnenje, a ne, res, hvala za 

mnenje …« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C136 »Ena varianta so delavnice in da starše povabiš, namesto da bi tam 

strigli nekaj, in tiste papirčke obešamo tja gor, da naučiš starše 

nojkatoliša recimo. Didaktično, le če si suveren, danes smo se naučili! 

In starši in otroci. In po moje bi se ful zabaval zraven. Pa če bi se šli še 

malo prostorskih pa za reflekse pa Čiv čiv si živ, pa po moje bi bla 

majka. Jaz kot starš bi bolj uživala kot tam, ko moram nekaj striči.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C137 »Pa potem so kakšni starši prišli še zraven za hec. Ampak ni bil to kot 

nastop, ampak kot pridite zraven na zadnjo uro.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C138 »Ne samo znat pristopit, ampak moraš ocenit toliko, da koga ne 

spraviš v neugoden položaj.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C139 »Sem hotla rečt, da nisem čisto prepričana, če bi za starše upala 

delavnice nardit. Mogoče predsodki pa to.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C140 »Jaz vedno pustim, da pridejo gledat. Meni se to zdi fajn. Nikoli 

nisem razumela, zakaj ne bi.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C141 »No, drugače otroke zmoti, če so starši zraven, potem tja odletavajo. 

Če pa malo pred koncem ali pa malo na začetku ostanejo ali pa malo 

pokukajo, to pa zna biti dobro.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F2/C142 »Jaz sem zdaj dobila idejo, da bi enega dedka, ki je včasih harmoniko 

vlekel, povabila zraven. Se mi zdi tako, na en način tudi šolo odpret.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

F3/C76 »Naredili smo eno predstavitev za starše. Me zanima, kako bo 

izpadla.« 

vloga staršev predstavljanje 

javnosti 

 

F1/C197 »Zdaj smo pač v enem programu za dvig socialnega kapitala in 

kulturnega, tako da potem občasno obiskujemo tudi dom za starejše 

občane in tam nastopamo.« 

kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F3/C77 »Nastop imamo za paralelko, za starše.« kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F2/C143 »Mi vedno na roditeljskih sestankih prvih 15, 20 minut pripovedujemo 

staršem zgodbo, podobno kot otrokom v razredu, ker pri nas veliko 

delamo preko zgodb. Ali pa jim damo kaj takega ritem, ples, koraki. 

Nekaj imamo vedno na začetku. Se pravi za povezavo na ta način 

naredimo. Pri nas je to utečeno in enako imamo to pri nas imamo 

dvakrat na leto šolski praznik in takrat nekaj iz razreda pokažemo 

staršem.« 

kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F3/C78 »Jaz sem prevzela včasih veliko nastopov, sedaj pa ne več.«  kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F3/C79 »Pa tudi v oktobru se še ne moremo predstaviti, če se začnemo v 

septembru učit. Mi se lahko predstavimo decembra.« 

kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F1/C198 »Ta ljudski ples za kakšen 8. februar predvsem.« kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F3/C80 »Jaz pa po navadi za 8. februarja.« kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

F3/C81 »Mi imamo nastop imamo po navadi na koncu šolskega leta, pa okrog 

novega leta. In sem mislila, ker nam za novo leto ni uspel, pa bi za 

materinski dan.« 

kje in kdaj? predstavljanje 

javnosti 

 

F1/C199 »Punce raje nastopajo – kakšen 4. in 5. razred. Pokažemo kakšen 

mrzulin, pa trojko.« 

program predstavljanje 

javnosti 

F1/C200 »Tako da sedaj smo naredili od enega plesa, kar eno tako postavitev 

mini.« 

program predstavljanje 

javnosti 
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F3/C82 »Na nastop bi dala kačo pa polža, drugače pri pouku smo se učili še 

zibenšrit in tudi jaz ga imam avtomatiziranega, da potem sedaj še 

mal več variant poskušamo.« 

program predstavljanje 

javnosti 

F3/C83 »Ne boste verjeli – prek tega vašega modela bomo maja šli v 

Ljubljano in se bo 60 otrok predstavilo s tem vajami na odru in pod 

odrom.« 

program predstavljanje 

javnosti 

F3/C84 »Sem mislila, da bi kar te vaje pokazali na nastopu: poskoke, 

preskoke, s kolebnico, vlečenje vrvi, ristanc. Sem mislila, da ne bi vsi 

vsega pokazali, sem jih malo razdelila in sedaj bomo to še pilili.« 

program predstavljanje 

javnosti 

F3/C85 »To vajo z žogo bomo tudi predstavili na prireditvi.« program predstavljanje 

javnosti 

F2/C144 »Jaz še za sodelavce ne bi upala nastopa naredit. Mogoče smo 

Gorenjci tako zategnjeni.« 

program predstavljanje 

javnosti 

F2/C145 »Na delavnici lahko tudi staršem pokažeš, kaj delaš. Jaz imam eno 

izkušnjo, pa je bila ena od delavnic, sicer ne ljudski plesi, ampak 

zumba, in je bila ta delavnica najbolj obiskana od vseh tistih drugih.« 

program predstavljanje 

javnosti 

 

F1/C201 »V bistvu imamo zelo malo nastopov. Tista učiteljica, ki je bolj močna 

na tem področju, da kakšen ples gor. Standard je tako. Pač kar ti bolj 

leži, tisto narediš. Po navadi je tako. Smo majhna šola. Po navadi je 

za kakšno krajevni prireditev ali za starše in vsaka za svoj razred 

naredimo tudi to.« 

obseg nastopov predstavljanje 

javnosti 

F3/C86 »Koliko se predstavljati staršem? Nekje slišim, da se kar naprej 

predstavljajo, ampak meni je to res naporno. No, jaz se štirikrat 

predstavim. Za mene je to dovolj. Jaz delam vse. Tudi v društvu imaš 

lahko samo 2 nastopa. Jaz imam tudi interesno dejavnost.« 

obseg nastopov predstavljanje 

javnosti 

F2/C146 »To pomeni tisti moment, ko bom jaz v svoji glavi tako odprta, da 

bom rekla, pridite, saj v končni fazi nisem vsega znanja pojedla, 

ampak ko si bom upala priznat tudi na glas, da tisti, ki dela, tisti greši, 

pa več glav več ve - takrat bo šel ljudski ples, ki ga učim ven, v svet.« 

obseg nastopov predstavljanje 

javnosti 

F3/C87 »Potem nekateri želijo (organizatorji), da nastopamo za praznike, 

med počitnicami. To je preveč, to naj nastopajo tisti, ki so v društvu.« 

obseg nastopov predstavljanje 

javnosti 

 

F2/C147 »To je taka dobra kompleksnost.« celostnost lastnosti modela 

F2/C148 »Pa ta multi je tukaj in glasba združena. In teh stvari manjka v neki 

splošni literaturi razrednih učiteljev.« 

celostnost lastnosti modela 

F2/C149 »Všeč mi je, da ni vaja kar brez veze. Lahko bi se še igrali s temi vajami, 

ampak vse imajo en namen, vse so za nekaj. To je dobro.« 

celostnost lastnosti modela 

F2/C150 »Da, tak model učenje je zares idealno, ker je združena in motorika, 

glasba in ljudsko izročilo, vse. S tem bi moral potem dejansko neko 

znanje matematike in tega osvajat, bi sinapse hitreje mogle 

preklapljat.« 

celostnost lastnosti modela 

F2/C151 »Koliko imate določene znanj, pa koliko ga določene nimate pa kako 

nimamo nič za v roke prijet. Pa dajmo to v šolo, že v samo osnovo, pa 

to naučimo generacije, ki prihajajo. Namesto da doma samo sedimo, 

dobesedno.« 

celostnost lastnosti modela 

F2/C152 »To, kar ste tukaj naredila, se mi zdi najbolj sistematično od vsega pa 

najbolj uporabno, če je še glasba zraven.« 

celostnost lastnosti modela 

F2/C153 »Ja, model – gradivo je bomba.« celostnost lastnosti modela 

F2/C154 »Pa glede tega, če bi izdali priročnik s tem modelom. Jaz mislim, da je 

zelo dobrodošla stvar, da bi bila tako narejena, da bi bila uporabna 

tudi za nekoga, ki tega ne počne. Se mi zdi, če je to na neki globalni 

ravni, da je pomembno pridobiti tiste, ki jim je stvar tuja.« 

celostnost lastnosti modela 
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F2/C155 »Jaz kot učiteljica 1. razreda bi rada vedela: tole je pa primerno za 1. 

razred, tole za tretji razred, tole za prvo triado ali pa vsaj za prvo 

triado, ker je tam cilj, da se naučijo plesa, in ne vem, kaj je potem v 

drugi triadi cilj.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C156 »Ko smo učiteljice nervozne, če je šla ena že v tretjem zibenšrit naučit, 

če je v slikanici šele v četrtem.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C157 »Mogoče, če se dela priročnik, bi bilo fajn napisat npr. prilagoditev za 

prvo triado. Se dela to pa to, prilagoditev za drugo triado se dela to in 

to, v tretji triadi nadgradimo s tem pa tem.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C158 »Mogoče malo po razredih, a ne.« definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C159 »Enostavno. Jaz si pa ne želim priročnika v taki obliki, da mi bo 

povedano, kaj naj delam v prvem razredu pa kaj bom delala v drugem 

razredu pa kaj bom delala v devetem razredu. Želim si nabor variant, 

kaj lahko delam, in potem prilagodim otrokom, ki jih imam. Enako 

delam tudi z otroki pri glasbeni vzgoji. Če imam otroke, ki pridejo v 

prvi razred in so že v glavnem s posluhom, ko pojemo že enoglasno, 

zakaj bi jaz šele v četrtem razredu probavala ne vem s terco ali pa 

kanonom, če lahko probam že v prvem razredu. Se pravi, če imam 

plesno izobražene otroke, slučajno imam tako srečo, zakaj bi čakala do 

petega razreda, če slučajno lahko kakšno stvar jaz že pri manjših 

otrocih naredim. In če mi bo pa napisano, da je to za prvi razred, bom 

jaz potem kljukico naredila in rekla, to sem pa naredila. Ampak otroci 

se niso potem nič naučili, ker to so že znali. Meni pa je cilj, da bom 

otroke nekaj novega naučila.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C160 »Pa kaj naj potem jaz sploh začnem, s čim pa naj sploh začnem v prvem 

razredu, pa ja ne z nojkatolišem.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C161 »Jaz bi vseeno ta priročnik imela. Jaz sem čisti laik. Vseeno bi bilo 

dobro napisat na primer priporočljivo za v prvi razred, v prvi triadi ali 

pa priporočljivo v drugi triadi, to pa v tretji. Napotke bi imela na nek 

način.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C162 »To so ideje za naprej. Potem pa lahko vsaka učiteljica, tista, ki ima 

pojem, že prilagodi te poglede, se spomni, to se pleše tako. Moje so 

že toliko in toliko že znajo in rabim toliko in toliko vzeti iz druge triade 

ali pa tretje triade, če že toliko obvladajo ples.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C163 »Ampak jaz se bojim že, če bo priročnik narejen tako, da bodo 

recepti za prvi, drugi, tretji razred. Jaz se bojim, da bi bili recepti.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C164 »Ne, učiteljicam nam ni bilo, če je kakšna v zelje nam hodila ali če smo 

si … ampak drugače je pa to tako, kot ste rekli določeno. Zajček je bil 

še v tretjem razredu v osemletki, kot smo rekli, potem smo ga imeli 

mi, smo se potem to učili …« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C165 »Ampak poglejte, ljudsko izročilo je v navezi z razvojem možganskih 

celic s sprejemanjem motoričnih vzorcev in te stvari gredo z roko v 

roko. In meni, če gledam s področja športnega pedagoga, jaz delam v 

tretjem razredu skrčko čez kozo, če so otroci sposobni. Tudi če ni v 

učnem načrtu. Zdaj mu pa ne bom rekla: »Ne, to pa v drugem letu.« 

Zastopim dilemo, če je bilo nekaj že predelano. To od tistega, ki uči v 

četrtem razredu, zahteva, da nekaj novega najde. Saj ne novo učit, 

lahko pa inštrumentalen del vključi, da otroci prevzamejo en del tega. 

Pa bo spet zanimivo.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C166 »Sem prišla do spoznanja: Pa saj v bistvu vsak ta ples, ki smo se ga 

danes naučili plesat, lahko prilagodimo za prvi razred, drugi razred, 

tretji razred ali pa v končni fazi za deveti razred.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

F2/C167 »Enako tudi za pesmice. Saj marsikatera pesmica, ki je v glasbeni 

slikanici, ti ne potegne in jih enostavno ne boš tiste pesmice naučil, 

ampak boš našel nekaj drugega, s podobnim ritmom, pa vseeno od 

kje. Saj ni nujno, da se kot pijanec plota držimo teh delovnih zvezkov. 

Če mene vprašaš, jih imamo čisto preveč.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 
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F2/C168 »Jaz pravim, da se lahko razred pusti pa se naredi prva varianta, druga 

pa tretja.« 

definiranje primernosti 

plesov starostim otrok 

lastnosti modela 

 

F2/C169 »Jaz bom to pozabila, meni tukaj manjka še glasba.« pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C170 »Če bi bila še glasba zraven nekje še na enem CD-ju ali kakor koli, pa 

bi pa bi pisalo ta ples za to glasbo, pa da bi dobili ta zapis, bi se zelo 

lahko tudi tisti, ki v bistvu pojma še nimamo, bi zelo hitro osvojili sam 

ples.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C171 »Dodati je potrebno note. Zaradi učenja in mogoče tudi zaradi tega, 

da godcu daš note za domov, da vadi pa da se tudi doma lahko nauči.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C172 »Nobeden od nas ne bo iskal, iz kje izhaja. Vi pa, ki sedaj to delate, bi 

bilo pa npr. fino napisat, od kje je ples. Za nas, ki to delamo pa tudi 

tisti, ki bo potem to v roke prijel, nikoli več ne bo iskal. Pri proučevanju 

tako kompleksne zadeve je samo še ena pikica zraven pri vsem tem 

trudu zraven.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C173 »Tako da jaz bi rekla, (ko) bi si lahko posnetek vrtela »aha tole sem 

tukaj naredila.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C174 »Pri opisih še melodija manjka, potem bi bilo pa to … bi mogle biti še 

note.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C175 »Besedni opis, note, slikca s pajacki in glasba na CD-ju – to vse sodi k 

temu modelu.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C176 »CD je boljš kot note zraven.« pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C177 »Vzporedno manjka: opis, slikovni zapis pa glasba.« pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C178 »Pa še DVD. Ja osvežiš znanje tudi po posnetku. Če ga imaš, se je lažje 

spomnit.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C179 »Dejansko če bo to vse na mestu zbrano, se pravi, ne vem če bo to 

knjiga potem, mora bit notri še notni zapis, pa CD zraven z glasbo 

posebej. Če je slučajno še, da so posnetki kakšni, je pa to vrhunsko.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C180 »Ja, ker imaš včasih CD in CD doma pozabiš, knjiga je v knjižnici ostala, 

zapiske imaš tam v torbi, in da potem energijo zbereš, da vse skupaj 

daš. Da bi nekaj imel, da res primeš, vse imaš tukaj.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C181 »Kar se pa priročnika tiče, jaz res pogrešam videe, videoposnetek. 

Meni bi bilo to zelo dobro.« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

F2/C182 »Če se vam bo pa ljubilo, pa lahko še več plesov vključite. Da bi bila še 

debelejša knjiga (model).« 

pomanjkljivosti lastnosti modela 

 

F2/C183 »Jaz bom najprej rekla, da mi je bilo luštno.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C184 »Zdi se mi, da je bilo zelo dobro.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C185 »Tole je res super.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C186 »Je izvrstno.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C187 »Zdaj pa imam spet polno glavo. Sigurno bodo ful veseli, da sem šla 

na seminar.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C188 »Pa dobro je, ker smo se mi sprostile, ker ste nas dobro vodila. Res, 

ker potem se mi zdi, da smo potem vsi bolj kreativni.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C189 »Treba vas je pohvalit, da vodite seminarje na tak način. Da ustvarite 

okolje, ki je prijetno. Mislim, da smo se kar vsi sprostili, potem je 

najbrš, nek vzporedni tok drugačen in dejansko upamo biti kreativni.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C190 »Ja, ta najbolj grozno je, če vsi nekaj znajo, pa se počutiš, kaj sem zdaj 

en bimbo. Ker že s tem, ko je nekdo stopil v svet, ki mu je neznan, je 

rabil ogromno korajže.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C191 »S spremljavo na violini je bilo res prijetno.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 
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F2/C192 »Dobro. Jaz sem zelo zadovoljna.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C193 »Meni je bilo to super tukaj. Pa sedaj bom vsaj vedela, kako in kaj.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C194 »To mi je bilo dobro, sedaj bom vedele, ko bom kaj sama naredila v 

razredu, bom vedla, kako je to prav.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C195 »Ta seminar je bil dober, zelo.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C196 »Tukaj sem jaz res dobila potrditev.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C197 »Meni je bilo vse zelo uporabno in všeč.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C198 »Fajn je bilo tudi spet v vlogi plesalca.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C199 »Hvala pravzaprav vsem, super družba ste bili, jaz sem se na užila spet 

malo naplesala po dolgem času. Pa hvala Metka.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C200 »Jaz dam prav, da gredo stvari ven in zaživijo. Zaživijo pa lahko, če 

gredo ven in rečemo: »Ok, jaz bom pa do naslednjič probala to ali to.« 

Pa da dejansko vidiš, ali je feedback od otrok.« 

doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C201 »Super.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C202 »To je to.« doživljanje učenja usposabljanje po 

novem modelu 

 

F2/C203 »Da je zelo važno, kako se učitelj giba.« dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C204 »Super postopnost.« dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C205 »Postopnost – to res je bilo dobro prilagojeno za učence. S tem 

ploskanjem recimo, da začnemo.« 

dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C206 »Pa tudi, če si bil kdaj kje na seminarju, ste še veliko novih stvari 

pokazala.« 

dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C207 »Mislim zelo bogato, tisto, kar nam najbolj manjka. Tista postopnost.« dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C208 »Jaz pa moram reči, da sem začetnik, da nisem še nobenih seminarjev 

dala skozi. In tole mi je bilo zelo všeč. In te ritmične igre in 

obvladovanje prostora mi je bilo blizu, ker to počnemo.« 

dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C209 »Na ta način podajanja obdržiš znanje.« dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C210 »Zelo intenzivno je bilo. Jaz mislim, da je to zelo dobro za vse, ki 

delamo, za osvežitev, dobimo še drug pogled.« 

dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C211 »Jaz sem veliko didaktičnega znanja dobila.« dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C212 »Fino je bilo, pri vsem sem uživala. In to kar uživaš, ti da nekaj. Če s 

srcem nekaj delaš, to otroci potem začutijo in jim to lahko daš. To sem 

tukaj začutila in mislim da jim bom potem to lahko dala naprej s srcem. 

Ker če pa ti nekaj na silo delaš ali pa ne znaš čisto sigurno ali pa ne veš, 

ali si na pravi poti ali ne, se loviš in ne daš tega toliko naprej. Če pa 

začutiš, kar tukaj sem, pa bom to lahko dala naprej. Tako.« 

dojemanje načina 

poučevanja 

usposabljanje po 

novem modelu 

 

F2/C213 »Jaz bi še več čas rabila.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C214 »Jaz, ki ne poznam toliko plesov, bi več rabila.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C215 »Pa večkrat, pa ne toliko hkrati.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 
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F2/C216 »Ne tako intenzivno, ne toliko hkrati.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C217 »To bi bilo dobro en mesec si vzet čas in se dobit vsak vikend.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C218 »Ja, vsak petek.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C219 »Za plese smo imeli še mal premal časa.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C220 »Tako da mogoče to bi na pol dala, pa pol plesov pa pol.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C221 »Ko začneš enkrat filat, so vsi že utrujeni in ni več tako efektivno.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C222 »Morali bi se še dobivati.« obseg usposabljanje po 

novem modelu 

F2/C223 »Mogoče če bi se to res šlo en tak seminar, da bi še en dan dodala ali 

pa tega na pol dala. Da bi bil en tak uvod v petek, tole pa na dva dela, 

da se malo usede in da se malo manj.« 

obseg usposabljanje po 

novem modelu 

 

F3/C88 »Vzela sem tudi žoge v roke in sem potem v skupini odnehala, tako 

da smo se šli najprej v parih podajat, potem v trojkah. Problem je bil 

seveda ujet žogo. Sedaj smo prišli do te faze, da če so 4 otroci v 

skupini, potem jim gre že kar lepo.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C89 »Jaz sem v bistvu te metodične postopke res preštudirala iz 

usposabljanja pa potem povezovala s stvarmi, ki jih že delam. In 

četudi so otroci te korake že znali, sem vseen šla od začetka s temi 

vajami s korakanje, ploskanjem in moram rečt, da so otroci zelo 

užival.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C90 »Oni so to dojemal kot eno igro in je bilo super kljub temu, da so 

določene plesne formacije že znal.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C91 »U bistvu smo se igrali. Oni so posnemali, si izmišljevali vzorce, pa 

telefončke smo se šli (nadaljevanje vaje).« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C92 »Improvizirali so. V četrtek razredu sem opazile bolj uniformirane 

fraze, gibe.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C93 »Zelo velik poudarek sem dala didaktiki.« razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C94 »Zelo sem vesela, da se lahko poslužujemo teh vaj, ki smo se jih na 

usposabljanju naučile.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C95 »Ja, posnemali so me.« razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C96 »Drugače pa smo mi delali vaje za ritem pa za refleks in me smo 

strašno uživale pri vas na usposabljanju in tudi otroci v razredu so 

tako uživali, da sem bila neverjetno pozitivno presenečena. Še 

razmišljam, kje se bo pokazal rezultat, ampak verjamem, da se še 

bo.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C97 »Zelo radi se igrajo vaje za refleks, s tem da prvič, ko sem to izvajala, 

je bilo zanimivo, saj so me gledali, kot da sem iz Marsa padla. To je 

bil ta smeh in tak užitek, da ne morem povedat. In to jaz želim res 

doseči pri učencih. Jaz mislim, da bomo počasi tudi mi prišli tja, 

kamor je v plesnem izročilu prav.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C98 »Jaz sem začela pri športni vzgoji. Malo teka po ritmu, nekak ni šlo z 

bobnom. Potem pa sem si rekla, naj tečejo in naj za začetek samo 

obrnejo smer teka na udarec bobna. In sem potem to delala kar na 

treh urah športne vzgoje. Potem sem vzela triangel in sem vpeljala 

obrat za 360 stopinj. In ko jim je to šlo, sem začela združevati oboje. 

Potem sem začela z vajami v krogu, ploskanje, podajanje, vaje za 

razvoj refleksov. Te skoke in poskoke pa smo delali v jutranjem 

krogu. Nato smo se učili desno in levo stran in sem vpeljala na 

podlagi vaj, da je BO-desna noga in SA-leva. In sem res vztrajala, da je 

bil BO desna noga. Šla sem na čim bolj postopen način, pa ne vem, če 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 
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sem v redu, ampak nekak je otrokom res šlo. Bom rekla, po enem 

mesecu hodijo s pravilno nogo po krogu naprej (prvi razred).«   

F3/C99 »Ja, uživajo pa pri teh vajah. So pa zadnjič rekli v razredu: je pa težko 

tole. In sem rekla: ja, je, moraš bit zbran in včasih gremo čist počas.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C100 »Smo se pri športni vzgoji vrteli na različne načine: vrteti se s 

kolebnicami, z obroči, prosto, v glavnem prav igranje tega vrtenja.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C101 »Učim torej v tretjem in začela sem s ploskanjem, tako kot je v tem 

vašem modelu predvideno.«  

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C102 »Delali smo še vaje za plesno držo.« razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C103 »Mi pa do plesa še nismo kaj dosti prišli, veliko smo delali vaje za 

ritem, pa hojo, pa tek, hopsanje, slikce. Veliko smo delali raznega 

ploskanja ob glasbi, pa streljanje (to jim je bilo zelo všeč), srečevanje, 

za odzivnost, boso nogo (zelo domiselno). Imam pa nekaj fantov, ki 

niso dojeli, zakaj smo se sedaj lotili takega učenja ljudskega plesa in 

potem motijo vse skupaj.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

 F3/C104 »Delali smo na ritmu, da smo si ga podajali, tako kot na 

usposabljanju me, potem so si sami izmišljevali. Razne gibe in to jim 

je bilo težko. Preden se jim je v glavi zavrtelo, kaj morajo narediti, pa 

je bila že mimo njihova doba. Počasi, po eni četrti uri pa je že šlo 

približno.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C105 »Mi smo delali po usposabljanju veliko na ritmu, mal drugače kot 

prej.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C106 »Mi smo pa delali precej na ritmu, ploskanje, po nogah, po tleh. 

Potem smo korake z rokami delali. Tako da so vse najprej delali z 

rokami. Sama sem še precej zelena v temu, ampak se mi zdi, da vsaj 

vejo, kaj želim od njih.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C107 »Celo uro sem si vzela samo za to. Celo uro smo trdo delal.«  razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C108 »In ta bosa noga. U piko dobro! In verjamem, da bi kolegice to boso 

nogo tud zapopadle.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C109 »Mi je bilo tudi smešno in zabavno pri tej vaji bosa noga. Tako da to 

sedaj že deluje, ampak ko bomo imeli predstavitev, se pa kar mal 

bojim, kako bo, ko ne bo ena bosa in ena v copatu.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C110 »Ja, ampak to je res dobro – to jim ostane veš. Jaz sem šla s to foro v 

razred k sodelavki, in ko so se obuli, sem še rekla bosa noga, pa so šli 

vsi s ta pravo.« 

razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F2/C224 »Tole mi bo še zelo prav prišlo.« razvijanje plesnosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

 

F3/C111 »Mi smo se precej poigravali z zibenšriti.« plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C112 »Pastirico sem naučila 1. razrede v dveh vajah, ampak sem šla po teh 

vajah. Jaz sem bila tako presenečena, ker le ni tako preprost ples. 

Seveda je bila prilagojena drža, drža za roke.« 

plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C113 »Smo šli na šuštarsko in smo se najprej o starih besedah malo 

pogovarjali in tako. Tako da šuštarska najprvo ni šla. Niso znali 

oponašati vlečenja drete. Pa smo šli najprej z rokami žiga žaga, 

potem pa so lažje osvojili. Naslednja faza je bilo čepenje na tleh, da bi 

bila ravna drža, večina so se kar na peto usedli. *opomba: Treba je 

narediti dodatno vajo, če vidiš, da je nekaj pretežko. Ko večini ne gre, 

je treba pristopiti k problemu didaktično.*« 

plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C114 »Mi smo delale ves ta čas samo zibenšrit. Z vsemi vajami pred tem.« plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C115 »Postopili smo se tudi k vrtenici.« plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C116 »Npr. zibenšrit smo delali – eden nasproti drugega. Ploskali smo, 

skakali smo.« 

plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 
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F3/C117 »Že prej so znali zaplesati ples zibenšrit in potem smo izvedli tisto vajo, 

koga plešejo v krogu, in ko sem prst dvignila, so morali ugotoviti, v 

katero smer se vrtijo in to jim je zelo ostalo. Sem jih pa potem dala v 

skupine In po 4 učenci skupaj so morali pripraviti svoj način gibanja. In 

je bilo zelo luštno.«  

plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C118 »Začeli smo z zibenšritom, le levo in desno. Približno pol razreda je 

ritmično usvojilo vaje, tako da jih malo pomešam.« 

plesi izkušnje uvajanja 

novega modela 

 

F3/C119 »Jaz pa mislim, da je bilo usposabljanje, kot smo ga mi sedaj imele v 

tem kontekstu glasbenega in ritmičnega opismenjevanja, izjemno 

dobrodošlo. In mislim, da bi moral biti v katalogu MIZŠ. Mislim, da je 

to usposabljanje, ki bi vsem učiteljem dal zelo veliko.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C120 »Verjamem, da je to je model, s katerim bi se dal zelo daleč prid. 

Imaš argumente s strani stroke, petja, ples pa še motorika s strani 

gibanja. To je zelo veliko.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C121 »Gre za neko osnovno motoriko, od mesta do gibanja po prostoru, 

do izogibanja, koordinacije, ravnotežja.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C122 »Jaz imam pa precej živahnih otrok, punc, ki švigajo sem in tja in se 

mi je zdel, da jih bo žoga malce ustavila, ko bodo imeli polne roke z 

žogo, in jih je res.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C123 »Jaz bi omenila še sličice na hrbtu. Jaz sem jih začela uporabljati 

takoj, ker plešemo že plese v krogu. In potem sem jih enkrat pozabila 

doma in učenci so mi rekli, sedaj pa ne bomo znali. Sem rekla, seveda 

boste, in oni, da jim sličice veliko pomagajo.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C124 »Določene stvari sem sledila v gradivu, sem se pa tudi sama potem 

še kaj spomnila, ker na podlagi teh vaj potem znaš nadaljevat. Naprej 

so pa itak potem otroci ustvarjali.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C125 »Jaz sem nekatere stvari že poznala, pa sem jih pozabila.« prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C126 »Pri vsem gre za učenje ljudskega plesa skozi zabavo, brez prisile.« prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C127 »Jaz sem se to zapomnila: kar pokaže učiteljica, tako delajo učenci. 

Torej, ne kar govori učiteljica, ampak to kar pokažeš in tako kot 

pokažeš, potem delajo. Zato so vaje za opazovanje smiselne. Otroci 

se res morajo naučit posnemati.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C128 »In s tem model so otroci prišli do ritma. No, prišli do ritma, slišali, 

dojeli so, za kaj se gre.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C129 »Razvijanje posluha gre skladno s plesnim sposobnostim. Zato mi je 

pa bolano, da imaš standard v drugem razredu pri glasbi – ima razvit 

ritmični in melodični posluh. Nihče ga nima razvitega – vsi ga 

razvijamo ves čas.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C130 »Morale bi se spet dobit čez nekaj časa, da se spet kaj naučimo. Jaz 

predlagam čez 6 mesecev.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C131 »Tudi to ugotavljam – ko smo sedaj začeli s slušnim zaznavanjem črk 

– da jim gre veliko bolje sedaj, ko načrtno izvajam tele vaše vaje. To je 

sedaj nekaj čisto drugega.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C132 »Povezovanje modela z matematika tudi: da so se znali postavili v 

trojke, da so se postavili v štiri.« 

prednosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

 

F3/C133 »Ugotovila sem, da sem zraven pristopila s harmonika prehitro. 

Čeprav sem šla počasi, pa že nekaj let opažam, da ko enkrat 

nastopiš z glasbeno spremljavo, mislijo otroci, da lahko počnejo kar 

želijo. Mogoče sem ravno to napako naredila, da sem prehitro 

prešla iz hoje v ples. Dobro so osvojili ritem, nismo pa teh vaj, ki 

pripeljejo do plesnosti, naredili (obrati, poskoki, drža. ). Niso bili 

vajeni muzike. Sedaj pa delamo počasi.« 

slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 
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F3/C134 »Nisem začutila posebnih težav, razen enega fanta, ki sem ga kar 

mogla prijeti za roke in mu pomagati.« 

slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C135 »Malo sem tudi pogrešala glasbeno spremljavo, ki bi mi omogočila 

lažje delo. Potem smo peli pač zajčka.« 

slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C136 »Za enkrat še vedno jaz pojem, močno upam, da bom to lahko enkrat 

spremenila.« 

slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C137 »Ni šlo vedno na glasbo, samo na štetje.« slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C138 »Pri meni se je pokazalo, da jih nekaj (dva fanta) sploh ne razumeta, 

kaj bi ta bosa noga sploh pomenila.« 

slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

F3/C139 »Pri meni so pa rekli, zakaj pa se moramo sedaj sezut? Niso bili 

navdušeni.« 

slabosti izkušnje uvajanja 

novega modela 

Tabela 11: Kodiranje fokusnih skupin 1, 2, 3 
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