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POVZETEK 

 

Diplomsko delo vsebuje ideje za razvijanje plesnosti ter pripravljen in realiziran 16-urni 

program, po katerem sem otroke s posebnimi potrebami na osnovni šoli s prilagojenim 

programom naučila nekaj ljudskih vsebin. Z določenimi vsebinami, sestavljenimi v celoto v 

obliki odrske postavitve, so se otroci, ki so obiskovali krožek, ob koncu predstavili tudi na 

nastopu.  

V teoretičnem delu sem opredelila pomen gibanja in plesa ter njun vpliv na čustveno-socialni 

razvoj posameznika. Pri definiranju učenja plesa sem večjo pozornost namenila razvijanju 

občutka za ritem, ki je pri plesu izjemno pomemben. Navedene so tudi vaje in nekateri načini 

usvajanja odrske igre. V nadaljevanju sem opredelila ljudsko izročilo ter se podrobneje usmerila 

tudi v otroško ljudsko izročilo. Ob koncu teoretičnega dela sem definirala tudi posebnosti pri 

gibanju otrok s posebnimi potrebami ter naštela nekaj možnih prilagoditev.  

Cilj mojega diplomskega dela je bil sestaviti 16-urni program, v katerem sem otroke naučila 

več vsebin ljudskega izročila. Tega sem predstavila in primere treh različnih vadbenih enot tudi 

natančneje analizirala v empiričnem delu. Zapisala sem nekatere prilagoditve, ki jih je potrebno 

upoštevati pri prenašanju ljudskega izročila na otroke s posebnimi potrebami, in naštela nekaj 

možnosti za izboljšanje programa.  

 

 

 

Ključne besede: folklora, otroško ljudsko izročilo, ritem, odrska postavitev, ples, otroci s 

posebnimi potrebami.   
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CHILDREN'S POPULAR TRADITION AT SCHOOL FOR CHILDREN 

WITH SPECIAL NEEDS 

 

ABSTRACT 

 

The diploma work contains ideas for developing dance skills and a prepared and implemented 

16-hour program according to which I was teaching some folk dances. The program was meant 

for a school for children with special needs.  Particular contents were put together into a 

wholeness in the form of a stage performance, at the end the children, attending a project circle, 

presented themselves to the audience. 

In the theoretical part I determined the significance of moving and learning to dance and their 

influence on the emotional-social development of an individual. By defining the learning to 

dance I paid more attention to the development of the feeling for rhythm that is extraordinary 

important in learning to dance.  There are also some exercises and specific methods needed in 

the acquisition of stage acting. In addition I defined the popular tradition and devoted myself 

more detailed to the children’s popular tradition. At the end of the theoretical part I also defined 

the particularity of moving in children with special needs and listed some possible adaptions. 

The objective of my diploma work was to put together a 16-hour program in which I taught the 

children about some additional contents of popular tradition. I introduced the program and 

examples of three different practice units that were more precisely analyzed in the empiric part 

of my paper. I noted down some adaptions that should be taken in consideration at the 

transmission of popular tradition to the children with special needs and listed some possibilities 

to improve the program. 

 

 

Key words: folklore, children’s popular tradition, rhythm, stage production, dance, children 

with special needs. 
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1 UVOD 

 

»Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini.« (Zagorc, 

2006) Skozi ples so izražali in še izražajo svoja čustva in občutke vsi ljudje, saj je ples bil in je 

prisoten v vseh kulturah, katere poznamo. M. Zagorc (2006) je zapisala, da je ples svetovni 

jezik, ki ni omejen s številom besed, temveč se bohoti z neskončnim številom gibalnih vzorcev. 

 

Ples izhaja iz gibanja človekovega telesa in je preprosto znak življenja. Dopolnjuje se z glasbo, 

se z njo povezuje v časovnem in prostorskem poteku, na nas pa delujeta predvsem čustveno. 

Skupaj ustvarjata harmonijo in nam dajeta veliko možnosti prepoznavanja in izražanja svojih 

čustev na mnoge različne načine. (M. Zagorc, 2006) 

 

Otrokovo prvo doživetje samega sebe poteka skozi občutenje lastnega telesa. Pri plesnem 

gibanju se začne otrok zavedati lastnega telesa ter mnogih možnosti gibanja in izrabljanja 

energije, ki mu jih omogoča njegovo telo. Pri plesu človeško telo sprejema kinestetične, 

ritmične in socialne dražljaje ter deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec aktivnosti. 

Ples vpliva na skladen razvoj telesnih in intelektualnih sposobnosti. Povezan je tudi s 

čustvovanjem, saj predvsem otroci in mladostniki preko plesa izražajo čustva in občutja, ki jih 

drugače le težko izrazijo. Pozitivno vpliva tudi na socializacijo, saj spodbuja lažje vključevanje 

otroka v skupino z neko skupno dejavnostjo. S pomočjo plesa se otrok lažje uveljavlja in 

samopotrjuje ter izboljša odnose s sovrstniki. Ples vpliva tudi na izboljšanje počutja, spodbuja 

čustvovanje in mišljenje ter omogoča mnoga gibalna doživetja, ki spodbujajo otrokov razvoj 

ter ustvarjalnost. S plesom se izboljša tudi izraznost otrokovega telesa in uma. (prav tam) 

 

»S plesom razvijamo ravnotežje, orientiranje v prostoru, natančnost, tempo, ritem in estetiko 

pri gibanju.« (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003, str. 291) 

 

V osnovi umetnost pozitivno vpliva na razvoj vseh funkcij in spodbuja napredek na več 

področjih šolskega izobraževanja. Na nekaterih ameriških šolah so naredili poskus, v katerem 

so povečali delež ur, ki so namenjene umetniškim zvrstem. Rezultati so pokazali, da se je s 

povečanjem teh ur povečal tudi napredek na ostalih predmetnih področjih. Ugotovili so, da ima 

umetnost dolgoročni vpliv na telesni in intelektualni razvoj posameznika. (prav tam) 
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Mnogi ugledni pedagogi so verjeli, da lahko z glasbo in plesom pomembno vplivamo na otroke 

na vseh razvojnih stopnjah in v vseh starostnih obdobjih. Če to vzgojno sredstvo pri otrocih 

vzbuja občutke ugodja, zadovoljstva in veselja, je rezultat dela še toliko večji, saj se s temi 

občutki viša tudi zanimanje otrok za spoznavanje novih stvari. (prav tam) 

 

»Spoznavanje ljudske pesmi je otroku kot spoznavanje lastnega glasbenega maternega jezika. 

Ukvarjanje z ljudskimi običaji otroka obogati z ljudskim izročilom. Velika vrednota je tudi v 

ljudskih otroških igrah.« (M. Keszler, 1979, str. 23) 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Gibanje in gibalne sposobnosti 

 

»Gibanje je univerzalna govorica, ki je od prvih razvojnih obdobij otroku najbližja.« (M. 

Zagorc, A. Vihtelič, N. Kralj in N. Jeram, 2013, str. 5) 

 

Gibanje je osnovna potreba vsakega otroka. Z gibanjem spoznava svet okoli sebe in se vanj 

vključuje. Otroku gibanje omogoči sprostitev, veselje ter možnost spoznavanja samega sebe in 

drugih. Glavna in najpomembnejša dejavnost, preko katere se otroci učijo gibalnih spretnosti, 

je igra. Otroci gibanje nujno potrebujejo. Če jim le-to omejimo, lahko vodi v težave v 

osebnostnem razvoju in socializaciji. Zmanjšata se otrokovo samozaupanje in volja, poveča se 

njegov strah. Gibalne aktivnosti imajo veliko pozitivnih vplivov na razvoj posameznika, saj 

vplivajo na telesno zdravje, celostni razvoj otroka, razvoj intelektualnih funkcij in oblikovanje 

otrokovega značaja. (M. Lesničar, 2014) 

 

Otrokovo prvo doživetje samega sebe poteka skozi občutenje lastnega telesa. Gibanje je ena 

izmed najpomembnejših otrokovih potreb, zato jim moramo omogočiti čim več raznovrstnega 

gibanja. (M. Zagorc, 2006) 

 

Prirojena potreba po gibanju otrokom omogoča izražanje s pomočjo telesa in sposobnost igre s 

svojim telesom ter spontanega improviziranja. Izražanje s telesom je otrokom nekaj naravnega. 

Nanje deluje pozitivno, saj spodbuja dobre socialne odnose ter spodbuja k strpnosti in 

sodelovanju. (M. Zagorc idr., 2013) 

 

Telo se giblje po nekem zaporedju, ki je zgrajeno iz majhnih (npr. topotanje) ali velikih (npr. 

zamahovanje s celim telesom) gibalnih sekvenc. Telo se lahko giba na mestu ali skozi nek 

prostor. Ko se preprosta gibanja združijo, nastane gibalna fraza, ki pa jo v plesu imenujemo tok 

gibanja. (M. Zagorc, 1997) 

 

Tako kot pri vsakodnevnem gibanju tudi pri plesu kombiniramo dve skupini gibanja. Prva 

gibanja so lokomotorna gibanja, ki skrbijo za premikanje telesa po prostoru. Pri nekaterih 

lokomotornih gibanjih uporabljamo za premikanje le noge. To so preprosta gibanja (hoja, tek, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

13 
 

skok) ali kombinirana gibanja (poskoki, plesni kraki, obrati itd.). Med lokomotorna gibanja 

uvrščamo tudi tista, kjer zraven nog uporabljamo tudi druge dele telesa (plezanje, plazenje, 

kotaljenje itd.). Druga so nelokomotorna gibanja, ki potekajo po večini v osebnem prostoru in 

na mestu. Sem štejemo primarna gibanja (upogib, priklon, zasuk itd.) ter kombinacije primarnih 

gibov. Pri tem lahko uporabljamo celo telo (obrat, vzravnava itd.) ali le posamezne dele telesa 

(plosk, udarec, dotik itd.). (M. Zagorc, 2006) 

 

Gibanje ima veliko skupnega tudi s čustvovanjem. Predvsem otroci in mladostniki velikokrat 

najdejo v plesu neko zadovoljstvo, saj preko tega izražajo svoja čustva in občutja, ki bi jih 

drugače težko izrazili. (M. Zagorc, 1997)  

 

Ko različna gibanja povežemo v ritem in jim dodamo še emocionalno, intelektualno ali namerno 

poetično kvaliteto, lahko gibanje označimo za ples. (Slade, 1977) 

 

Plesno gibanje dobro vpliva na samozavedanje posameznika, prispeva k občutju uspeha in 

zadovoljstva, posledično pa vpliva tudi na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje 

posameznikovih stališč. Ples »spodbuja stike z drugimi, vliva zaupanje, razvija občutljivost, 

prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, upoštevanje pravil, vzdrževanje 

pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in sodelovanje pri najrazličnejših aktivnostih«.  

(M. Zagorc, 1997, str. 18) 

 

Človekovo gibanje je odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti in spretnosti. Sposobnosti 

so nam naravno dane, značilnosti opredeljujejo naš zunanji videz in reakcije na okolje. Od tega 

je odvisna tudi samopodoba posameznika in njegova gibalna učinkovitost. Spretnosti pa so 

naučena gibalna znanja posameznika, ki so odvisna od njegovih sposobnosti in značilnosti. 

(Pistotnik, 2003) 

Otrok se rodi z določenimi dispozicijami in od okolja, v katerem živi, ter od njegove osebne 

aktivnosti je odvisno, do katere mere se bodo te dispozicije razvile. Najpomembnejše za njegov 

razvoj so prve spodbude in izkušnje. Dejavniki okolja so življenjski stil, način prehranjevanja, 

morebitne bolezni ter količina gibalne dejavnosti. (Pišot in Planinšec, 2005) 

 

Gibalno področje je eno od štirih področij razvoja, ki se med seboj močno dopolnjujejo in 

prepletajo. Spoznavno, čustveno, socialno in gibalno področje so močno povezana in 

spremembe na enem področju opazno vplivajo tudi na spremembe na ostalih področjih. Veliko 
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znanih teoretikov (Freud, Erikson, Piaget in drugi) je izpostavilo pomembnost motoričnega 

razvoja kot najpomembnejšega za razvoj človekovega celostnega razvoja. (prav tam) 

 

Gibalne sposobnosti človeka, ki določajo učinkovitost pri izvajanju gibalnih aktivnosti, so moč, 

hitrost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje, natančnost in vzdržljivost. Za motorični razvoj pa 

so pomembne tudi gibalne spretnosti, med katere štejemo lokomotorne, manipulativne in 

stabilnostne spretnosti. Spremembe in napredovanje motoričnih sposobnosti in gibalnih 

spretnosti nakazujejo na motorični razvoj posameznika. (prav tam) 

 

M. Frostig (1989) je definirala posamezne gibalne značilnosti, ki jih vsebuje njen program, 

kateri temelji na učenju preko gibanja.  

 

1. Usklajenost (koordinacija) 

Predstavlja usklajeno uporabo različnih mišic ali mišičnih skupin v istem trenutku.  

2. Ritem 

»Ritem pri gibanju pomeni tekoče, pravilno in uravnoteženo gibanje.« (M. Frostig, 1989, str. 

9) Gre za neko usklajeno gibanje, ki poteka v nekem gibalnem toku in se ponavlja ter tvori 

gibalni vzorec. Za dober občutek za ritem je pomembna dobra  usklajenost (koordinacija).  

3. Gibčnost 

Pri gibčnosti gre za gibanje (raztezanje in pripogibanje) delov telesa, kakor daleč je mogoče. 

Gibčnost se s starostjo zmanjšuje. Za dobro gibčnost je pomembno močno raztezanje sklepov.  

4. Hitrost 

Za določeno gibanje potrebujemo čas in če posameznik nalogo opravi v (naj)krajšem času, je 

hitrost pri njem dobro razvita spretnost.  

5. Spretnost 

Gre za sposobnost hitrega spreminjanja telesnega položaja, pri čemer ima posameznik nadzor 

nad svojim telesom.  

6. Ravnotežje 

Statično ravnotežje poteka v mirovanju, kjer posameznik stoji na trdni podlagi. Dinamično 

ravnotežje poteka na gibajoči se podlagi, na kateri skuša posameznik obdržati določeno telesno 

držo. Ravnotežje glede na nek predmet pa predstavlja držo določenega predmeta v poziciji, da 

ta ne pade (palica na enem prstu).  

7. Moč 

Je pomembna za razvoj mišičevja. Gre za prijemanje ali dvigovanje določenih predmetov.  
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8. Vzdržljivost 

Mišična vzdržljivost se nanaša na izvedbo določene telesne dejavnosti in je zelo pomembna za 

obvarovanje pred določenimi obolenji. »Srčno-dihalna vzdržljivost pa je sposobnost 

organizma, da smotrno uporablja kisik.« (M. Frostig, 1989, str. 13) 

 

2.2 Ples in njegov pomen 

 

Ples izhaja iz gibanja človekovega telesa in je preprosto znak življenja. Ples in glasba se 

dopolnjujeta in povezujeta v časovnem in prostorskem poteku in na nas delujeta predvsem 

čustveno. Skupaj ustvarjata harmonijo in nam dajeta veliko možnosti prepoznavanja in 

izražanja svojih čustev na mnoge različne načine. (M. Zagorc, 2006) 

 

Ples je telesna govorica, s katero izražamo svoje občutke. Telesna govorica se razvija že od 

rojstva in pripomore k vzpostavljanju medosebnih odnosov. Predvsem otroci s telesom najbolje 

izražajo svoje občutke, doživetja in misli. (M. Zagorc idr., 2013).  

 

Pri plesnem gibanju se začne otrok zavedati lastnega telesa ter mnogih možnosti gibanja in 

izrabljanja energije, ki mu jih njegovo telo omogoča. Človeško telo s plesno aktivnostjo 

sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje in se nanje tudi odziva. (M. Zagorc, 2006)  

 

Ples vpliva na skladen razvoj telesnih in intelektualnih sposobnosti. Povezan je tudi s 

čustvovanjem, saj predvsem otroci in mladostniki preko plesa izražajo čustva in občutja, ki jih 

drugače le težko izrazijo. Ples pozitivno vpliva na socializacijo otroka, saj spodbuja lažje 

vključevanje otroka v skupino z neko skupno dejavnostjo, pri čemer se otroci naučijo 

sodelovati, si zaupati, voditi skupino ali se ji podrejati. Izkazati morajo svojo samoiniciativnost 

ter pozorno in aktivno sodelovati pri vodenih aktivnostih. S pomočjo plesa se otrok lažje 

samopotrjuje in uveljavlja ter tako posledično izboljša odnose s sovrstniki. Ples vpliva tudi na 

izboljšanje počutja ter omogoča mnoga gibalna doživetja, ki spodbujajo otrokov razvoj ter 

ustvarjalnost. S plesom se izboljša tudi izraznost otrokovega telesa in uma. Je ena izmed 

umetnosti, ki prav tako kot ostale, pozitivno vpliva na razvoj vseh funkcij in omogoča napredek 

tudi na šolskih področjih. (prav tam) 
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Pri plesu se otrok »začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega gibanja, časa in 

prostora ter predvsem različnih možnosti za izrabo svoje energije.« (M. Zagorc idr., 2013, str. 

9) 

 

Mnogi ugledni pedagogi so verjeli, da lahko z glasbo in plesom pomembno vplivamo na otroke 

na vseh stopnjah razvoja in v vseh starostnih obdobjih. Če to vzgojno sredstvo pri otrocih vzbuja 

občutke ugodja, zadovoljstva in veselja, je rezultat dela še toliko večji, saj se s temi občutki 

viša tudi zanimanje in želja otrok po spoznavanju novih stvari. (prav tam) 

 

Z biološko-fiziološkega vidika s plesom »razvijamo gibalne sposobnosti (koordinacija, moč, 

gibljivost, hitrost, ravnotežje in natančnost), aerobne in anaerobne sposobnosti ter 

senzomotorične sposobnosti« (M. Zagorc idr., 2013, str. 9) Ob vsem tem pa se razvija tudi 

plesnost in občutek za ritem ter odnosi v skupini ali paru. (prav tam) 

 

Tudi kognitivni razvoj je povezan z gibalnim in čustveno-socialnim razvojem. S plesom »otrok 

razvija zavedanje telesa, zaznavne funkcije, pa tudi govor, višje mentalne funkcije, 

predstavljivost, ustvarjalnost, sposobnosti za učenje, za komuniciranje in interakcijo.« (M. 

Zagorc idr., 2013, str. 9) 

 

Pomembno funkcijo ima ples tudi s sociološkega vidika, saj je število stikov z ostalimi otroki 

pri tej dejavnosti večje in s plesom se ti stiki spodbujajo. Pri tem se gradi zaupanje med otroki, 

postajajo občutljivejši do drugih ter se naučijo skupinsko reševati probleme. Otrok pri plesu 

spozna zanj pomembne življenjske vrednote, ki ga zadovoljijo in osrečujejo. (M. Zagorc idr., 

2013) 

 

»Otroci, ki ne nadzirajo svojega gibanja, pogosto tudi pomanjkljivo nadzirajo svoje vedenje. 

To pa je osnova medsebojnih odnosov.« (M. Zagorc idr., 2013, str. 10) 

 

Slade je jasno predstavil pomen plesa za posameznika. Pravi, da je ples sam po sebi zelo 

pomemben. V začetku je enostaven, zmeraj ostaja čudovit in v ljudeh zbuja radovednost ter 

srečo. Zraven teh razlogov, ki so avtorju tudi sami po sebi zadostni, je zapisal še dodatne 

prednosti plesa. Med te šteje polnejši razvoj posameznika, zagotavljanje razvoja čustev, 

razvijanje sposobnosti človekovega izražanja samega sebe, gradnjo zaupanja, pomoč pri 

razvoju socialnega zavedanja, občutljivosti in zaznavanje čustev ter potreb ostalih ljudi. Ples 
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človeku omogoča videti stvari, ki bi jih v življenju drugače spregledal, in mu omogoči, da se v 

plesu zave svoje lepote in se v njem dobro počuti. Ples je trening za spodbujanje dobrega okusa, 

omogoča ljudem, da postanejo bolj uglajeni, spoznajo svoje telo in postanejo njegov gospodar. 

Ples pospešuje in povezuje estetiko z atletsko močjo v praktičen namen, vodi v sposobnosti 

plesati za druge (nastopati pred občinstvom) in je za človeka najboljša oblika molitve. (Slade, 

1977, str. 24) 

 

B. Kroflič (1980) je pod smotre ritmično-gibalne vzgoje v vzgojno-varstvenih ustanovah 

zapisala naslednje: 

- Otroke usmerjati v samostojno gibalno ustvarjalnost s samosvojim plesnim izražanjem, 

pri čemer bo njihovo neposredno in naravno gibanje izhajalo iz doživetja. 

- Skrbeti za pravilen razvoj organizma ter skladen razvoj posameznikovih gibalnih 

sposobnosti ter pridobivanje koordinacije in orientacije na lastnem telesu ter v prostoru.  

- Z gibanjem spodbujati razvoj slušne pozornosti in miselni razvoj. 

- Omogočiti telesno in čustveno sprostitev, možnost uveljavljanja posameznika v skupini 

ter z gibalno dejavnostjo preprečevati vedenjske motnje.  

 

2.2.1 Učenje plesa 

 

Plesnost oz. plesna sposobnost je opredeljena kot lastnost, »ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, 

ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem dojemanju, zapomnitvi in 

obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti zaznavanja in doživljanja plesa ter izražanja, 

ustvarjanja in sporočanja z gibanjem.« (B. Kroflič in D. Gobec, 1995, str. 20) 

 

Glede na posameznikove sposobnosti se te sestavine razvijajo različno. Plesnost se razvija pod 

vplivom posameznikovih dispozicij, spodbud iz okolja ter njegove lastne aktivnosti. (B. Kroflič 

in D. Gobec, 1995) 

V zgodnjih letih se otrok izraža z gibanjem pri spontanih domišljijskih igrah, kjer se posnemajo 

že znane situacije. Gib postane z razvojem abstraktnega mišljenja simbol, s katerim mladostnik 

izraža svoj odnos do sveta. (prav tam) 

 

K. Kesič (2000) je na vprašanje, kdaj je smiselno začeti s poučevanjem plesa, odgovorila, da 

šele pri štirih do petih letih. Takrat namreč otrok že obvlada pravilno hojo, je vztrajnejši pri 
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izvajanju gibalnih nalog in si lažje zapomni določeno zaporedno število gibov. V tem obdobju 

se mu izboljša tudi ravnotežje, koordinacija, pridobi na moči in lažje obvladuje svoje telo. 

 

M. Knific (2007) je zgodnje učenje plesa poimenovala plesno opismenjevanje, kar je primeren 

izraz za pripravo otroka na začetek učenja plesov ter za pomembnost učenja kasnejših 

pomembnejših elementov plesa. Zapisala je, da mora plesno opismenjevanje potekati predvsem 

skozi igro.  

Otroke h gibanju po prostoru spodbujamo s postavljanjem v različne vsakdanje življenjske 

situacije. Spodbujamo jih besedno, demonstracijo giba uporabimo pri učenju novih prvin plesa. 

Pri spreminjanju smeri pa ob demonstraciji uporabljamo tudi besedno usmerjanje.  (I. Vidovič, 

I. Srebot, M. Cerar in N. Markun Puhan, 2003) 

 

B. Kroflič in D. Gobec menita, da je potrebno zraven učenja tehničnega obvladovanja telesa, s 

katerim razvijamo spretnost, vzdržljivost, prožnost in koordinacijo, pri otroku spodbujati tudi 

doživljanje ob plesu, plesno izražanje ter ustvarjanje. (B. Kroflič in D. Gobec, 1995) 

 

Naloga vzgojitelja in učitelja plesa ni le oblikovanje operativnih ciljev na področju gibanja, pač 

pa mora slediti tudi ciljem ostalih vzgojnih področij. (prav tam) 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) sta zapisali splošna pedagoška načela, ki jih je potrebno 

upoštevati pri vzgoji s plesom: 

 načelo aktivnosti; 

 načelo interesa; 

 načelo individualizacije; 

 načelo nazornosti; 

 načelo življenjske bližine; 

 načelo ustreznosti razvojni stopnji; 

 načelo postopnosti in sistematičnosti. 

 

Zraven splošnih pedagoških načel moramo pri poučevanju plesa upoštevati tudi specifična 

načela: 

 načelo naravnanosti gibanja; 

 načelo individualnega izražanja z gibanjem; 

 načelo dela majhne skupine; 
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 načelo samoupravljanja skupine. (Kesič, 2000, str. 188) 

 

2.2.2 Ritem 

 

Gravitacija oz. težkost je osnovni element pri gibanju našega telesa, katerega se moramo naučiti 

premagovati in s tem vzpostaviti ravnotežje. Usvojitev teh dveh pojmov tvori nov element, 

ritem, ki je pa za ples zelo pomemben. (Otrin, 2006) 

Pri nekaterih otrocih je občutek za ritem v večji meri že prirojen, večina pa tega občutka v 

osnovi nima razvitega. Sama stopnja razvitosti ritma je močno odvisna tudi od okolja, v katerem 

otrok odrašča, in vzgoje, katere je deležen. (M. Zagorc, 2006) 

Obdobje med otrokovim tretjim in šestim letom starosti je tisto, v katerem odrasli otroke najbolj 

navajamo na ritem. Spodbujamo jih k ploskanju, petju, udarjanju ob tla, igranju na instrumente 

in drugo ter jih s tem učimo, kako slišati ritem in kako le-temu prilagoditi gibanje. Nekateri 

otroci imajo z dojemanjem ritma večje težave kot drugi. Z izmeničnim ponavljanjem pa se 

lahko občutka za ritem do neke mere tudi naučimo. (prav tam) 

Težave pri usvajanju ritma se po navadi pojavijo zaradi zahtevnosti ritmičnega gibanja. Za 

ustrezno ritmično gibanje je potrebno pozorno spremljati glasbeno spremljavo ter ob njej 

izvajati določeno gibanje natančno na poudarke ali določene ritmične vzorce. (prav tam) 

Pri usvajanju občutka za ritem si pomagamo z različnimi ritmičnimi igrami in vajami, ki jih 

izvajamo z različnimi deli telesa. S temi vajami pomembno vplivamo na mnoga področja 

otrokovega razvoja. Med drugim zvišujemo pozornost, urimo sposobnost reagiranja na 

določene ritme ter povečujemo raznolikost otrokovih gibalnih vzorcev. Otroci ob napredovanju 

v zaznavanju ritma pomembno pridobivajo tudi na čustvenem področju. Ob izvajanju vaj se 

poveča raven ugodja ter se spodbuja otrokova volja po učenju in gibanju. (prav tam) 

 

Vso gibanje se dogaja v nekem ritmu in zato lahko otroci ritem usvajajo z vajami, nepovezanimi 

z glasbo. (I. Vidovič idr., 2003) 

 

Tabela 1: Primeri ritmičnih vaj s posnemanjem 

Posnemanje naravnih pojavov 

Teci tiho kot snežinka, zibaj se kot drevje v vetru, 

ponazori, kako pada listje z drevja, veselo skači po 

kamenju čez potoček in plavaj čez deročo reko … 
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Posnemanje živali 

Posnemaj let ptice v zraku, skakanje kobilice ali 

zajčka, kako se zvija kača in kako miška tiho in urno 

zbeži … 

Posnemanje poklicev 
Kuhar z veliko kuhalnico meša juho v velikem loncu, 

mizar žaga, pili in tolče s kladivom … 

Posnemanje iz vsakdanjega življenja 

Posnemajo različne vsakodnevne situacije: jok in 

smeh majhnega dojenčka, gibanje majhnega otroka, 

kako gredo čez cesto, kako pripravijo ali pospravijo 

mizo … 

 

Cilji  dejavnosti 

»Otrok: 

- se uči opazovati; 

- razvija koordinacijo; 

- razvija obvladovanje gibanja telesa; 

- razvija sposobnost vživljanja; 

- razvija sposobnost izražanja in ustvarjanja; 

- se navaja na nastopanje pred skupino; 

- se sprošča; 

- razvija veselje do plesa; 

- zna opazovati gibanja oseb, živali, rastlin, predmetov in naravnih pojavov; 

- posnema gibanja oseb, živali, rastlin, predmetov in naravnih pojavov; 

- poveže gibanja v preprosto koreografijo; 

- svoje gibanje prilagodi spremembi ritma; 

- se orientira v prostoru; 

- se vživi v gibanje, ki ga posnema; 

- je ustvarjalen pri plesnem izražanju.« (Vidovič idr., 2003, str. 120) 

 

Za razvijanje občutka za ritem so v prvi vrsti zelo pomembne izštevanke (Krstič, 1979), ki so 

zapisane v poglavju Otroške šege in navade. 

 

Pri usvajanju ritma zmeraj sledimo načelu postopnosti. Zagorc (2006) je predlagala naslednji 

način za pridobivanje občutka za ritem: 

1. poslušamo ritem in ga skušamo občutiti; 

2. aktivnosti z rokami (ploskanje, tolčenje, dotikanje…); 
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3. gibanje na mestu (korakanje na mestu); 

4. gibanje po prostoru naprej; 

5. gibanje po prostoru v različnih smereh; 

6. gibanje v paru ali v skupini; 

7. dodajanje in ustvarjanje z ostalimi elementi. 

 

Pri učenju ritmičnega zaznavanja je prvi korak, da naučimo otroke razlikovati med 

poudarjenimi in nepoudarjenimi udarci. Ritmični poudarek jih naučimo s poudarki v gibanju. 

(prav tam) 

 

Zaznavanja poudarkov se v prvi fazi otroci naučijo ob izštevankah in igrah, ki sem jih navedla 

v poglavju Otroške šege in navade. Na ta način se otroci najlažje naučijo razlikovati med 

naglašenimi in nenaglašenimi zlogi. Uporabimo lahko različne dejavnosti, kot so dotikanje 

različnih delov telesa, ploskanje, udarjanje z nogami ob tla ipd. 

V kasnejši fazi lahko uporabimo postopek za učenje zaznavanja poudarkov ob glasbeni 

spremljavi, ki ga je zapisala Zagorc (2006): 

1. Taktiranje – močen zamah z roko navzdol pri poudarjenem udarcu ter lahkotni zamah 

pri nepoudarjenem. 

2. Korakanje – na mestu in po prostoru naprej, pri čemer poudarek izpostavimo z roko ali 

z glasom. 

3. Korakanje 2 – dolg korak na poudarjen udarec, kratek na nepoudarjen. 

4. Korakanje 3 – na mestu ali v prostoru stopimo na celo stopalo pri poudarjenem udarcu, 

pri nepoudarjenem pa le na prste. 

5. Hoja naprej – pri poudarjenem udarcu dodamo svoj gib z rokami. 

6. Poskakovanje na mestu – na poudarjen udarec skočimo raznožno, na nepoudarjen 

udarec skočimo skupaj. 

7. Poskakovanje na mestu 2 – visok skok na poudarek in nizek skok na nepoudarjen 

udarec. 

8. Poseben gib – na poudarek, na nepoudarjene udarce pa tleskamo ali tiho ploskamo. 

9. Korak naprej na poudarjen udarec in korak nazaj na nepoudarjen. 

Po teh usvojenih osnovnih vajah lahko le-te otežimo in uvedemo gibanje le po poudarjenih ali 

le po nepoudarjenih udarcih. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

22 
 

Da pri učenju ritma otrokom ne postane ob izvajanju vaj dolgčas, lahko učenje nadaljujemo 

preko raznih ritmičnih iger, in sicer od prej omenjenih dotikalnic do izštevank in ritmičnih iger, 

ki sta jih zapisali Zagorc (2006) in Trdina (1956) ter so predstavljene v nadaljevanju. 

 

Ritmične igre, ki jih lahko izvajamo na dvo-, tro- ali štiričetrtinskem taktu. Naloge je najlažje 

izvajati na štiričetrtinskem taktu, saj je vmes dovolj časa, medtem ko je gibanje pri dvo- in 

tričetrtinskem taktu hitrejše. (Zagorc, 2006) 

 

Tabela 2: Primeri individualnih ritmičnih iger 

Posnemanje poudarka 

Vodja izvede gib na prvi udarec v taktu, nato naslednje, nepoudarjene udarce 

miruje. Ostali gibanje ponavljajo, vloga odraslega vodje se postopoma 

zmanjšuje. 

Kvadrati 
Hoja naprej po taktu, na četrti udarec se sunkovito obrnemo za 90 stopinj in 

nadaljujemo od tu naprej. Če to trikrat ponovimo, dobimo kvadrat. 

Cikcak (tričetrtinski takt) 

Hoja naprej. Prve tri korake naredimo v eno smer, nato se za 90 stopinj 

obrnemo in nadaljujemo tri korake v drugo smer. Izmenično nadaljujemo z 

izvajanjem te vaje. Pri povečanem tempu vajo nadgradimo s tekom. 

 

Za izboljšanje občutka za ritem je pomembno tudi, da se otroci naučijo razlikovati različne 

notne vrednosti. Le-te usvajamo s pomočjo hoje in ploskanja. Sledimo načelu od preprostega k 

zahtevnejšemu. (prav tam) 

1. Hodimo po tempu (četrtink, polovink, osmink). 

2. Ploskamo po tempu (četrtink, polovink, osmink). 

3. Izvajamo ostala gibanja z deli telesa (udarjanje po kolenih, z nogo ob tla, tleskanje, 

dotikanje glave, nosu …) po tempu (četrtink, polovink, osmink). 

4. Korake od 1 do 3 omejimo s številom ponovitev. 

5. Izvajamo izmenične kombinacije gibanja v enakem tempu (npr. 8 korakov in 8 ploskov 

…). 

6. Izvajamo izmenične kombinacije gibanja v različnem tempu (npr. 8 korakov po tempu 

polovinke, 8 ploskov po tempu četrtinke). 

7. Hodimo po prostoru v počasnejšem tempu (polovinka) in zraven ploskamo v hitrejšem 

(četrtinka). (prav tam) 

 

Ritmične igre lahko iz individualnega izvajanja nadgradimo tudi v skupinske ritmične igre, pri 

čemer zraven ritma usvajamo tudi druge, za folklorno dejavnost pomembne cilje. 
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Za skupinske plese, ki se plešejo v krogu, je pomembno, da se otroci naučijo držati pravilno 

obliko kroga. Pri usvajanju cilja si lahko pomagamo z naslednjimi vajami. (Trdina, 1956) 

 

Tabela 3: Primeri vaj za obliko kroga 

Čelni krog 
Otroci so obrnjeni v krog in se primejo za roke pred ali za telesom navzkriž. 

Korakamo bočno po krogu, levo in desno. 

Čelni krog 2 
Otroci so obrnjeni izven kroga in se primejo za roke pred ali za telesom navzkriž. 

Korakamo bočno po krogu, levo in desno. 

Bočni krog 

Z levim bokom se obrnejo proti sredini in korakajo po ritmu glasbe. Za boljši 

občutek se lahko primejo tudi za ramena ali roke in s tem ohranjajo enake razdalje. 

Smer lahko tudi obrnemo (z desnim bokom v sredino kroga). 

 

Tabela 4: Ritmične vaje za parne plese plesane v krogu 

Dvojni krog 

Plesalci se postavijo v dva kroga in se obrnejo eni proti drugim. Plesalci, ki si stojijo 

nasproti, se primejo za roke v predročenju ali v predročenju navzkriž in korakajo 

levo in desno. 

Dvojni krog 2 

Plesalci se postavijo v dva kroga in se obrnejo eni proti drugim. Plesalci, ki si stojijo 

nasproti, se primejo za roke v predročenju ali v predročenju navzkriž in korakajo 

naprej in nazaj po parih (krog se veča in manjša). 

 

 

2.3 Čustveno-socialni razvoj 

 

V obdobju zgodnjega otroštva je čustveno-socialni razvoj zelo razgiban. Nanj vplivajo zorenje, 

pridobivanje izkušenj, učenje, spoznavni procesi in otrokova samoaktivnost. (Pišot in 

Planinšec, 2005) 

Intenziteta čustev je v zgodnjem otroštvu zelo močna in hitro spreminjajoča, izražanje čustev 

pa popolnoma spontano. Tudi odzivnost in pogostost izražanja čustev v zgodnjem otroštvu je 

pogostejša in močnejša. Vse to se z odraščanjem zmanjšuje. Z odraščanjem se določena čustva 

zmanjšujejo, saj se otrok na okoliščine, ob katerih čustva nastajajo, prilagaja. Intenziteta 

določenih čustev pa se povečuje. (prav tam) 

Obdobje egocentrizma je prvo v socialnem razvoj otroka. Iz obdobja, kjer so sami sebi dovolj 

in jim je zadostno le zadovoljevanje njihovih potreb, postopoma prehajajo v obdobje empatije, 

kjer se začnejo družiti tudi s svojimi sovrstniki. Postopoma začnejo navezovati stike in 

komunicirati z ostalimi. V skupini, kateri se pridružijo, iščejo in dobijo čustveno varnost, ki jo 

potrebujejo. Vse učenje v tem obdobju poteka preko igre, saj jim le-ta omogoča komuniciranje, 
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izražanje čustev in jih postavlja v situacije, kjer se učijo nadzorovati svoja vedenja. Večina iger 

v tem obdobju je povezanih z gibalno dejavnostjo. (prav tam) 

 

»Samopodoba je sestavljena iz tega, kar mislimo, da smo, kar domnevamo, da drugi mislijo o 

nas, in kar bi želeli biti.« (Kesič, 2000, str. 184) Mnogi otroci in mladostniki v plesu izražajo 

svoja čustva in občutja, česar drugače ne zmorejo. »Plesno gibanje prispeva k samozavedanju, 

občutju zadovoljstva in uspeha, vliva samozadovoljstvo in vliva zaupanje.« (Kesič, 2000, str. 

187) 

K. Kesič (2000) je potrdila, da je samopodoba plesalcev zaradi ukvarjanja s plesom višja. S 

plesom se otroci samopotrjujejo, zaradi nastopov pa so dodatno motivirani in samozavestni. 

Zapisala je tudi, da je njihova visoka samopodoba povezana s tem, da se veliko družijo in 

sodelujejo z vrstniki, sprejemajo svoje telo in do njega gojijo pozitivnejši odnos ter se ob 

dodatni telesni aktivnosti znebijo odvečne energije.  

 

Ples ima pozitiven vpliv na otoka tudi s psihološkega vidika, saj se ob plesnih dejavnostih otroci 

učijo zavedanja in izražanja svojih čustev ter se naučijo spoštovati čustva drugih. Preko plesne 

dejavnosti se poveča tudi otrokovo samozaupanje in pozitivna samopodoba. (M. Zagorc idr., 

2013) 

 

2.4 Ljudsko izročilo – folklora 

 

Ljudsko izročilo je nekaj, »kar se je v preteklosti ohranilo, zlasti na področju duhovne kulture« 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2002, str. 342). 

 

Pojem folklora zajema »ljudsko pesništvo in pripovedništvo, petje, instrumentalno glasbo, ples, 

šege in verovanja.« (Ramovš, 1982, str. 3) Vse to se je prenašalo iz roda v rod po ustnem 

izročilu, zato folkloro poimenujemo tudi ljudsko izročilo.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je folklora označena kot »ljudska duhovna kultura« 

(SSKJ, 2002, str. 220). V Slovenskem etimološkem slovarju piše, da je beseda prevzeta iz 

angleškega jezika in je zložena iz dveh delov. 'Folk' pomeni narod oz. ljudstvo, 'lore' pa pomeni 

znanje, poznavanje, nauk oz. znanost. Torej gre za 'vedo o ljudstvu' (Slovenski etimološki 

slovar, 2003, str. 157). Glede na obe razlagi lahko torej sklepamo, da gre za poustvarjanje 
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vrednot in dosežkov človeške družbe iz preteklosti, ki je rezultat človekovega delovanja in 

ustvarjanja.  

 

»Folklora ali bolje ljudsko izročilo je kulturna vrednota, ki je del temelja splošne narodove 

kulture, pa tudi današnje kulture ni mogoče graditi brez trdnih korenin domačega izročila. 

Seveda pa moramo ljudsko pesem, glasbo in ples kot vrednote gojiti z vsem dolžnim 

spoštovanjem in odgovornostjo.« (Ramovš, 1982, str. 3) 

 

Trampuš (1979) je zapisal, da pomen folklore ni le na folklorne skupine vezan reproduciran 

ljudski ples, ampak gre za spoznavanje ljudstva. Zapisal je, da je ravno folklora tista, zaradi 

katere ostajamo Slovenci, se preko nje učimo ljubiti domovino in utrjujemo našo narodno 

zavest. Ljudska kultura, glasba, pesem in ples združujejo tudi naše izseljence in zdomce, kar je 

za njih najmočnejše orodje k ohranjanju svoje kulture. 

 

Folklora posamezniku ponuja možnost rekreacije in sprostitve, pri čemer se razvija njegovo 

družabno življenje. Pripomore pa tudi k izboljševanju odnosov med ljudmi. (Trampuš, 1979) 

 

»Folklorna dejavnost je področje ljubiteljskega udejstvovanja, ki je povezano z ohranjanjem ali 

poustvarjanjem našega plesnega, glasbenega in drugega izročila.« (Meglič, 2010, str. 77) 

 

Gre za prenašanje nacionalne kulturne dediščine, ki se s folklorno dejavnostjo prenaša na mlajše 

rodove. Prenašanje le-te mora potekati v čim bolj pristni, nespremenjeni obliki. S tem 

zagotavljamo, da se kulturna dediščina ne bo pozabila in popačila. (Meglič, 2010) 

 

Folklora ima ekonomsko, politično in kulturno zelo pomembno mesto v zgodovini 

posameznega naroda. Njene prvine izhajajo iz strukture nekega naroda. (Meglič, 2010) 

 

2.4.1 Razvoj folklorne dejavnosti na Slovenskem 

 

Pred drugo svetovno vojno je obstajal Folklorni institut, katerega vodja je bil France Marolt. 

Ta je na terenskih raziskavah opažal, da mnoge šege že tonejo v pozabo. (Ravnikar, 1978)  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

26 
 

V svojih terenskih raziskavah je spoznaval pristno ljudsko glasbo, pesmi, plese in šege ter s tem 

bil idejni vodja nekaterih folklornih skupin na posameznih področjih Slovenije. Tako se je leta 

1938 začela pot folklorne skupine Kulturno umetniškega društva Beltinci (www.kud-

beltinci.si) in folklorne skupine Folklornega društva Markovci (http://www.fdmarkovci.si/sl/).  

 

Nato je po drugi svetovni vojni France Marolt ustanovil majhno folklorno skupino, ki je pod 

njegovim vodstvom delovala v okviru Glasbeno-narodopisnega inšituta. Kot prva je 

Akademska folklorna skupina France Marolt v Ljubljani začela s poustvarjanjem plesov vseh 

slovenskih pokrajin v izvirni obliki že leta 1945 in aktivno deluje še danes. Danes je število 

poustvarjalnih folklornih skupin mnogo višje. (Ravnikar, 1978) 

 

Želja po ohranjanju ljudskih običajev pa je k ustanovitvi folklorne skupine spodbudila tudi 

določene posameznike. Tako je že leta 1931 nastala folklorna skupina v Cirkovcah, katere 

idejni in dolgoletni vodja je bil Vinko Korže. (http://www.pdrustvo-

cirkovce.si/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58). 

 

Ponosni smo lahko, da se pri nas danes z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo ukvarja okrog sto 

tisoč odraslih posameznikov, ki delujejo v pet tisoč kulturnih društvih in skupinah. Takšna rast 

ljubiteljskih kulturnikov in takšna predanost ustvarjanju je evropska posebnost, ki jo je treba 

negovati, saj prinaša v življenju posameznikov in družbe veliko prednosti. (N. Lubej, osebna 

komunikacija, 17. avgust, 2015)  

 

Folklorno skupino sestavljajo osebe, ki plešejo, pojejo in sodelujejo v skupini. Člane folklorne 

skupine imenujemo folklorniki. (https://www.jskd.si/folklorna-

dejavnost/slovarcek_folklora.htm) 

Danes folklorne skupine sestavljajo ljudski godci, ljudski pevci in pevke ter plesalci. Folklorne 

skupine so del folklornih ali kulturnih društev. V okviru teh društev pa delujejo tudi sekcije, ki 

se ukvarjajo le s poustvarjanjem šeg in navad (orači, koranti ipd.). (N. Lubej, osebna 

komunikacija, 17. avgust, 2015) 

 

Ramovš (1994) je oblike prenašanja izročila na otroke razdelil na folklorne skupine in folklorne 

krožke. V okviru društev delujejo otroške folklorne skupine, ki na odru prikazujejo prilagojene 

plese odraslih, vpletene v otroško ljudsko izročilo. V šolah pa delujejo folklorni krožki, katerih 

namen je, da mentorji otroke seznanjajo z izročilom otrok in odraslih. (M. Knific, 2007) 

http://www.kud-beltinci.si/
http://www.kud-beltinci.si/
http://www.fdmarkovci.si/sl/
http://www.pdrustvo-cirkovce.si/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58
http://www.pdrustvo-cirkovce.si/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58
https://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/slovarcek_folklora.htm
https://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/slovarcek_folklora.htm
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Otroške folklorne skupine so se začele intenzivno razvijati v sedemdesetih letih 20. stoletja. V 

Mariboru so s srečanji folklornih skupin začeli že leta 1975. Prvo srečanje otroških folklornih 

skupin Slovenije je bilo 20. januarja 1979 v Kranju. Otroci so po večini plesali plese enake 

plesom odraslih folklornih skupin. S prilagajanjem programa otroški skupini je nato leta 1979 

začela Nežka Lubej, ko je začela v programe vnašati tudi zbadljivke, otroške igre, izštevanke 

ter preprostejše plese. Danes se v programih otroških folklornih skupin prepletajo vse prej 

naštete prvine, vključno s pesmijo ter s poustvarjanjem plesov odraslih, pri čemer skupine 

dajejo poudarek tudi na »uplesanosti, razvijanju občutka za ritem in doživetosti plesnih korakov 

in drugih prvin«. (N. Lubej, 2012, str. 43) 

 

Naloga folklornih skupin je čim manj oblikovno spremenjeno poustvarjanje različnih oblik 

ljudskega izročila (plesno itd.), ki ga skupina v odrski postavitvi predstavi gledalcu. Pri 

postavljanju odrske postavitve hote ali nehote prihaja do oblikovnih sprememb, katerih pa bi se 

zaradi ohranjanja avtentičnosti slovenskega ljudskega izročila morale folklorne skupine v večji 

meri izogibati. (Knific, 2010) 

 

2.4.2 Ljudski plesi 

 

Ples je vsako ritmično gibanje človeka, ki ni pridobitno, ampak izraža neko vsebino oz. idejo 

ali nas zabava ter služi nekemu magičnemu namenu. (Ramovš, 1980) 

Ljudski plesi so značilni za najširše plasti ljudstva v določenem obdobju. Pod oznako slovenski 

ljudski plesi štejemo plese, ki so značilni za slovensko etnično ozemlje pred drugo svetovno 

vojno. (prav tam) 

O samem razvoju plesa in daljni plesni zgodovini imamo Slovenci zelo malo podatkov. Iz 

srednjega veka je ohranjenih le malo podatkov, ki nas opozarjajo, da je bil ples že v tistem 

obdobju za ljudstvo zelo pomemben. Največ podatkov pa so dobili raziskovalci iz terenskega 

dela. Z raziskovanjem ljudskih plesov je sistematično začel France Marolt leta 1934. Po drugi 

svetovni vojni so se mu pridružili še drugi sodelavci. Njihove raziskave so pokazale, da plesno 

izročilo na Slovenskem po večini zamira. (prav tam) 

Slovensko plesno izročilo je v osnovi dokaj enotno. Z izjemo Rezije in Bele krajine je razlog 

ta, da so prvotni plesi že zelo zgodaj zamrli. V času od 17. do 19. stoletja so jih zamenjali 

predvsem plesi iz nemško govorečih območij, ki so se širili po našem ozemlju. (prav tam) 
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Samo prenašanje plesov ni bilo nikoli prav natančno, saj so si prenašalci zapomnili le ključne 

sestavine plesa, ostalo pa prilagodili. Enako je bilo z godci. Če so kakšno melodijo pozabili, so 

jo zaigrali po svoje. (prav tam) 

Slovensko plesno izročilo se deli na dve plasti. Starejšo plast sestavljajo preostanki plesov 

indoevropskega izvora, ki so jih poznali tudi ostali narodi po Evropi, ter ostanki obrednih plesov 

in iger in so temeljili na hoji, teku, poskakovanju ipd. Ti se ohranjajo v povezavi s pustnimi 

maskami in navadami ter so po večini skupinski plesi. Mlajšo plast pa sestavljajo parni plesi, 

ki so po večini tujega izvora. (prav tam) 

 

Glede na število sodelujočih v plesu ločimo parne plese (štajeriš, zibenšrit …), skupinske plese 

(kolo), redkejše solistične plese (ples koranta, kopjaša …) ter družabne plesne igre z izbiranjem 

ali menjavanjem partnerja (povštertanc, špegutanc …). Parni plesi so po večini mešani, kar 

pomeni, da plešejo moški in ženske skupaj. (prav tam) 

 

Ljudski plesi so plesi, ki so značilni za naše ozemlje in so se aktivno plesali v obdobju do druge 

svetovne vojne. Ti plesi so se spreminjali, zato je njihov nastanek težko natančno opredeliti. 

Raziskovalci so označili za ples vsako ritmično gibanje, ki ni delo, zato k plesu štejemo tudi 

vsa preprosta gibanja (od korakanja do poskakovanja), ki so povezana s šegami ali navadami 

ljudstva. (Fuchs, 2004) 

 

Z izjemo valčka in polke ljudski plesi danes živijo predvsem v folklornih skupinah, ki le-te 

ohranjajo in poustvarjajo. »Folklorne skupine namreč ljudske plese jemljejo kot osnovo svojega 

umetniškega izražanja, njihov temeljni cilj pa je oživljanje in odrsko prikazovanje že pozabljene 

plesne (vokalne in inštrumentalne), oblačilne in druge dediščine.« (M. Knific, 2007) Kot izjemo 

lahko omenimo mašarjanko in šotiš, ki se v Prekmurju še vedno plešeta na veselicah, gostijah 

in domačih zabavah. (N. Lubej, osebna komunikacija, 17. avgust, 2015) 

 

Ljudski plesi pa so delno vpeti tudi v učni načrt slovenske osnovne šole, kjer se pri športu učijo 

določenih ljudskih plesov. Pri tem je potrebno poudariti, da naj bi učitelji za učenje ljudskih 

plesov opravili ustrezno izobraževanje, a kljub temu večina učiteljev, ki plese poučuje, o njih 

ni dobro poučenih in velikokrat se zgodi, da so otroci ljudski ples naučeni napačno in s tem se 

izgublja avtentičnost naših ljudskih plesov, česar se na Javnem skladu za kulturno dejavnost 

Slovenije zavedajo in skušajo doseči dodatno izobraževanje učiteljev ter vpeljavo učenja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

29 
 

ljudskih plesov v študij razrednega pouka. (M. Kmetec, osebna komunikacija, 29. november, 

2014) 

 

2.4.3 Glasba in pesmi 

 

Glasba je neločljivi del plesa. Pri nas je bila spremljava glasbil v navadi, zato je plesov brez 

spremljave glasbil ali spremljajočega petja le malo. S pevsko spremljavo se plešejo po večini 

le otroški plesi in plesi v Beli krajini. Ostali plesi na Slovenskem so imeli po večini le 

spremljavo glasbil, v določenih primerih pa je bila ta spremljava povezana tudi s petjem. 

(Cvetko, 1991) 

 

»Glasbilo je vsak predmet, iz katerega hote izvabljamo zvoke, ki nam pomenijo glasbo.« (Z. 

Kumer, 1983, str. 7). Ljudska glasbila so tista, na katera igrajo godci ljudskih viž ob 

priložnostih, ki sodijo v okvir ljudskega izročila in igrajo melodije iz le-tega. (Z. Kumer, 1983) 

 

V slovenski folklori poznamo veliko vrst ljudskih glasbil. Med idiofone (samozvočila) spadajo 

pokrovke – činele, paličasto drgalo, pritrkavanje itd. Membranofoni (glasbila z opno) so npr. 

lončeni bas in nunalca, kordofoni (strunska glasbila) so citre, oprekelj, gosli, kitara, harfa itd., 

aerofoni (zrakovna glasbila) pa so bič, orglice, harmonika, trstenke, klarinet … Vsa glasbila 

niso enako pomembna in enako močno zastopana na vseh območjih Slovenije. (Kumer, 1983) 

Ljudski godci not niso poznali, zato so si melodije zapomnili in jih nato zaigrali po spominu. 

Tudi to je eden izmed razlogov, da so se melodije spreminjale in se od pokrajine do pokrajine 

v našem majhnem prostoru razlikujejo. (prav tam) 

 

Ljudski godci so občasno igrali na 'svatbah' (porokah), pogrebih, romarskih shodih ter pri 

zabavah, kjer so zapili porodnico in novorojenčka. Skozi vse leto pa so z igranjem sodelovali 

ob praznikih, med drugim brez njih ni bilo zabav v pustnem času, pomembni so bili tudi ob 

koledovanjih, ki so se med slovenskimi pokrajinami razlikovala. Brez glasbe ni bilo kmečkih 

opravil. Po opravljenem delu se je družbi pridružil godec, nato so ljudje zaplesali in s tem 

proslavili opravljeno delo. (prav tam) 

 

Vse ljudske pesmi imajo melodijo in velikokrat opevajo dejavnosti in življenje ljudstva, ki je te 

pesmi prepevalo. Tudi preko ljudskih pesmi spoznavamo življenje ljudstev, naših prednikov. 
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Med ljudske pesmi pa ne štejemo le petih pesmi, temveč tudi otroška ritmizirana besedila, kot 

so izštevanke, zbadljivke, besedne igre idr. (prav tam) 

 

2.4.4 Igre 

 

Odrasli so po večini igrali igre za sprostitev in zabavo. Velikokrat so bile povezane s kmečkimi 

opravili. Igrali so jih med samim delom ali po njem. Tako kot ostale prvine kulturne dediščine 

imajo tudi igre obredni pomen. Določene so igrali le ob posebnih priložnostih, kot so določeni 

prazniki (binkošti, velika noč itd.) Borbene igre so bile precej unikatne in značilne le za 

določeno območje na Slovenskem (ziljsko štehvanje). Občasno so igrali tudi igre na srečo 

(tombola). Igrali so tudi že pri plesih omenjene plesne igre, medtem ko so otroci igrali otroške 

igre. Otroška igra »je sredstvo, preko katerega otrok sprejema za življenje potrebna izkustva in 

znanje«. (Bogataj idr., 2005, str. 121). 

 

Z mlajšimi otroki so se igrali odrasli. Uporabljali so predvsem igre z dotikanjem (vaganje, a je 

Peter doma, prstne igre idr.). Starejši otroci so imeli v preteklosti le malo časa za igro, saj so 

večji del dneva pomagali pri kmečkih opravilih. Igrač niso imeli, zato je bila njihova igra močno 

odvisna od njihove domišljije in iznajdljivosti. Igrali so se z orehi, kamni, palicami, gumbi, 

frnikolami … Veliko časa so preživeli skupaj in se lovili, plezali, preskakovali, se igrali z žogo 

ter igrali rajalne in šaljive igre. Igrače so si izdelovali sami ali ob pomoči odraslih (punčke iz 

cunj, igrače in piščalke iz lesa idr.). (prav tam) 

 

Otroške igre so »sredstvo za učenje glasbenega, plesnega in govornega maternega jezika. 

Ljudske otroške igre dopolnjujejo šolsko delo, so pozitiven dodatek, razširjajo otrokovo obzorje 

z umetniškimi spoznanji, razširjajo krog interesov, oblikujejo nazor, razvijajo smisel za lepo in 

otrokove fizične sposobnosti.« (M. Keszler, 1979, str. 23) 

 

2.4.5 Šege in navade 

 

Predstavljajo dejavnosti in aktivnosti ljudstva ter njihova verovanja in vedenja, ki se prenašajo 

iz roda v rod. Vse so se tekom časa in razvoja veliko spreminjale in se še zmeraj spreminjajo. 

Šege in navade močno vplivajo tudi na človekovo vedenje v različnih okoljih. So pomemben 

dejavnik pri oblikovanju kulturne dediščine. (Bogataj idr., 2005) 
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Navade so dejanja ljudstva, ki so se ponavljala skozi daljše časovno obdobje in nam postavljajo 

neka pravila za življenje. Mednje spadajo redna dnevna ali praznična opravila. »Navade 

omogočajo vzdrževanje reda v skupnosti in ravnanje ljudi v medsebojnih odnosih.« (prav tam) 

 

Šege imajo za človeka večji pomen. Predstavljajo oblike odnosov med ljudmi ter njihova 

dejanja, ki omogočajo med ljudmi globlje povezave. Pogosto so povezane z verovanji in 

posamezniku pomenijo več kot vsakdanja opravila, zato deli dejanj in dejanja dobivajo 

simboličen pomen. (prav tam) 

 

Šege in navade zaradi raznolikosti in množice delimo na več tematskih skupin (prav tam): 

 Življenjske šege in navade (povezane z rojstvom, poroko in smrtjo ter drugimi, za 

posameznika pomembnimi življenjskimi situacijami). 

 Letne ali koledarske šege in navade (povezane z življenjem posameznika, družine, 

skupine ali širše družbe ter imajo posvetni ali verski značaj). 

 Delovne šege in navade (povezane z opravljanjem različnih del v kmečkih in nekmečkih 

delovnih okoljih). 

 

2.5 Otroško ljudsko izročilo 

 

Ljudsko izročilo se na otroke prenaša v vrtcih, šolah in društvih po celi Sloveniji. Mentorji v 

program vključujejo izštevanke, šaljivke, rajalne igre, plese in pesmi območja, v katerem se 

dejavnost izvaja, ali širšega slovenskega območja. (M. Štrukelj, 2007) 

 

Načela, ki jim je potrebno slediti pri delu z mlajšimi otroci, so (M. Štrukelj, 2007): 

- možnost razvijanja različnih sposobnosti; 

- osvajanje prvin ljudskih rajalnih iger in plesov; 

- razvijanje občutka za ritem; 

- spoznavanje oblačilnega videza otrok v preteklosti; 

- spoznavanje šeg in navad našega območja; 

- spodbujanje ustvarjalnosti. 
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Plesno izročilo otrok je na Slovenskem nastajalo ob posnemanju odraslih. V osnovi plesno 

izročilo otrok v Sloveniji sestavljajo rajalne igre, ki jih otroci niso izvajali v parih, pač pa v 

vrsti, krogu ali polkrogu. (Fuchs, 2004) 

 

Knific (2005, str. 42), samostojni strokovni delavec za folklorno dejavnost, je v članku zapisal: 

»da je naloga vodij otroških folklornih skupin poleg razvijanja plesnih sposobnosti predvsem 

poustvarjanje otroškega izročila in vzgajanje ustreznega odnosa do naše duhovne in materialne 

dediščine.« 

 

Ohranjanje kulturne dediščine je za obstoj našega naroda izjemno pomembno. S spoznavanjem 

in ohranjanjem ljudskega izročila pri otrocih dosežemo, da otrok bolje spozna svojo lastno 

identiteto in se čustveno lažje poveže s svojim narodom, skupnostjo ter okoljem, v katerem 

živijo. (B. Škrinjar, 2008) 

 

Igra je najvišja stopnja otroškega ustvarjanja, zato je naša naloga, da jih z domišljijskimi in 

sprostitvenimi igrami popeljemo v njihov svet in tako spodbudimo njihovo ustvarjalnost. 

Razne igre, ki so se jih otroci nekoč igrali in jih mi danes prenašamo na otroke pri folklorni 

dejavnosti, imajo zelo veliko in pomembno vrednost. Igre spodbujajo področje gibanja, 

zaznavanja in komunikacije. Otroci zraven tudi pojejo in razmišljajo. Igre imajo tudi velik vpliv 

na razvoj socialnih veščin otroka. (prav tam) 

 

2.5.1 Otroške igre 

 

Med šege in navade štejemo tudi otroške igre. To so razne igre s prsti, igre z dlanmi, igre z 

obrazom ter ostalimi deli telesa, ugibalnice, igre, s katerimi se otroci dražijo, s katerimi prosijo 

in se zahvaljujejo itd. To so kratka besedila, igre v kratkih verzih ali pesmice, ki jih poznamo 

vsi. Ob teh igrah so odraščali otroci nekdaj in ob njih odraščajo tudi današnji otroci.  

Med najmanjše igre štejemo igre, ki zadostijo trem merilom: 

- igro igrata dva igralca, izjemoma več; 

- vključeno je ritmizirano besedilo, ki se lahko tudi zapoje; 

- pri igrah se zgodi fizičen dotik oziroma intenziven in s čustvi prepleten zvok enega 

igralca drugemu. (Cvetko, 2000) 
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S temi igrami lahko pri otrocih dosegamo različne cilje na ravni znanja in čustveno-socialni 

ravni. Igre vsebujejo besedilo, ki se ga morajo otroci naučiti, ter gibe, ki si jih morajo zapomniti, 

če želijo igro igrati. Pomembna je tudi njihova odzivnost, čustveno izražanje in govorna 

ekspresivnost, saj je igra uspešnejša, če se otrok vanjo vživi. Ker so igre zabavne, nevsakdanje, 

se ob njih sprostijo in nasmejijo. Zaradi vsebovanega ritma so te igre lahko tudi pripomoček, s 

katerim izboljšujemo občutek za ritem.  

 

Primeri najmanjših iger (Cvetko, 2000) 

 

Tabela 5: Igre z deli obraza 

BESEDILO NAČIN IGRANJA 

Piki, piki, pikica, 

to je lepa slikica: 

dolga ušesa, 

kratek vrat, 

po glav pa ves kosmat. 

- S prstom se dotaknemo obeh oči in nosa. 

- S prstom zaokrožimo okoli glave (obraza). 

- Rahlo povlečemo za obe ušesi. 

- Požgečkamo po vratu. 

- Razmršimo lase. 

Tukaj je oltarček, 

 

tukaj lučic parček, 

tukaj sta dva povštrčka, 

tukaj pa vratca,  

ki držijo skozi cerkev v zakristijo. 

Tukaj pa pride mežnarček 

pa naredi: bim-bom. 

- Z roko se pomaknemo na lahno po obrazu navzdol. 

 

- S palcem se dotaknemo obeh oči. 

- Otroka na lahno primemo za lička. 

- Dotaknemo se ust. 

 

- Primemo otroka za nos. 

- Z njim »pozvonimo« levo in desno. 

 

Tabela 6: Igre z glavo 
BESEDILO NAČIN IGRANJA 

Sika – moka, 

hlapček joka. 

Kaj mu je? 

Sram ga je. 

Drugi v malni gredo spat, 

hlapček črni kruh pobrat. 

Z obema rokama primemo otroka za lica in se z njim 

igramo, kot da »bi sejali moko«. Glavo otroka 

mečemo v eno in drugo stran. 

Ena sekirca rada seka,  

če ne seka, je tepena, 

fič, fač, fuč, 

ti dobiš po buč. 

Med govorjenjem z dlanjo otroka na lahno udarjamo 

po različnih delih telesa. Zadnji udarec damo otroku 

po glavi. 
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Tabela 7: Igre s telesom 
Kuka leze, 

bauca gre, 

košek nese, 

gre po te. 

Ob govorjenju besedila s kazalcem in sredincem 

'korakamo' po otrokovem telesu in se na koncu 

ustavimo na določenem mestu, kjer otroka 

požgečkamo.  

Naša stara babica, 

boljši so kak mamica, 

sir, pogače na meso, 

to še dobro bo! 

Ob petju te pesmice otroka, ki leži na tleh, 

mesimo, gnetemo, valjamo in podobno.  

 

Tabela 8:  Igre s prsti 
Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla. 

Ali prideš na pogreb? 

Da. 

Kolko vencev boš kupila? 

Tri (ali katerokoli število do 10 ali 20) 

Ena, dva, tri … 

Otrokovi in naši prsti so iztegnjeni. S kazalcem 

štejemo in na vsako besedo se dotaknemo drugega 

prsta.  

- Odgovori izštet prst. 

- Nadaljujemo z izštevanjem. 

- Odgovori izštet prst. 

- Štejemo. 

Izštet prst nato otrok (ali mi) skrijemo. Prst, ki ostane 

na koncu, zmaga. 

* Igra je v knjigi (Cvetko, 2000) zapisana v primorski verziji, tukaj je zapisana, kot jo igramo 

na Štajerskem. 

 

Tabela 9: Prstne igre 
 

 

Ta pravi: »Pijmo!« 

Ta pravi: »Jejmo!« 

Ta pravi: »Kje bomo pa vzeli?« 

Ta pravi: »V mamini skrinjici.« 

Ta pa pravi: »Jaz bom pa vse mamici povedal!« 

Potem so ga pa nabili: »Pik, pik, pik, pik, pik!« 

Verze govorimo in pri vsakem primemo otroka za 

določen prst: 

- palec, 

- kazalec, 

- sredinec, 

- prstanec, 

- mezinec, 

- mezinec natepemo z našim palcem ali 

kazalcem. 

Miška kaško kuhala: 

 

temu dala,  

temu dala,  

temu dala,  

temu dala,  

Po otrokovi iztegnjeni dlani s kazalcem kuhamo in 

mešamo, nato razdelimo kašo otrokovim prstom: 

- mezinec, 

- prstanec, 

- sredinec, 

- kazalec, 
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temu pa vrat zavila in v luknco skrila. 

 

- palec (prst zavijemo, ga skrijemo v otrokovo 

pest ali celo otrokovo roko skrijemo pod 

njegovo pazduho). 

 

 

Ta je v vodo pal, 

ta je zamižal, 

ta je zakričal, 

ta se je stresel, 

ta pa je zbežal. 

Verze govorimo in pri vsakem primemo otroka za 

določen prst: 

- palec, 

- kazalec, 

- sredinec, 

- prstanec, 

- mezinec. 

 

Tabela 10: Igre po dlani 
Križ, kraž, 

kralj Matjaž, 

daj mi groš,  

da kupim nož. 

Luknjo vrta. 

Luknjo vrta. 

Poč! 

Primemo otrokovo roko in nanjo ob počasnem 

govorjenju besedila rišemo križ na otrokovo dlan. Ob 

vsakem poudarjenem zlogu narišemo eno črtico.  

Pri 'luknjo vrta' – vrtamo luknjo v otrokovo razprto 

dlan. 

Pri 'poč' otoka močno udarimo po dlani.  

Ptičke vagamo, 

ptičke vagamo,  

frrr … 

S palcem in kazalcem se z otroki izmenično primemo 

za kožo na hrbtni strani dlani, nato ob govorjenju 

besedila povezane roke dvigujemo in spuščamo. 

Pri 'frrr' – se spustimo in roke odletijo na vse strani. 

 

Tabela 11: Strašilne igre 
A s' biu na vrt? 

A s' vidu smrt? 

A se jo kej bojiš? 

Brr, brr, brr … 

Otroka sprašujemo, on odgovarja z »Ja«. 

Pri 'brr' mu z roko pomahamo pred očmi. Če se 

prestraši in z očmi trene, izgubi. 
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2.5.2 Izštevanke 

 

Njihovo besedilo je pogosto nerazumljivo in nepovezano. Gre za otroške igre, ki so jih in jih še 

zmeraj otroci večinoma uporabljajo pred igro lovljenja in skrivalnic. Glavni značilnosti 

izštevank sta rima in ritem, njihov namen pa je izbrati otroka, ki je iz skupine izločen oz. začne 

igro. (Knific, 2006) 

 

Tabela 12: Primeri izštevank 
Ivan je po vrtu hodil,  

mnogo ptičev je vlovil? 

En, dva, tri – 

lovi jih še ti! 

Ena bela hišica, 

kolko oken pa ima? 

En, dva, tri –  

povej hitro ti! 

(Š. Majer, 1994) 

 

2.5.3 Ljudske rajalne igre 

 

Otroci so jih po večini izvajali v krogu, polkrogu ali v vrsti. Svoje ljudsko izročilo so otroci 

ohranili in ga razvijali naprej. (Fuchs, 2004)  

Pri rajalnih igrah so sodelujoči med seboj tesno povezani, saj se držijo za roke, ramena ipd. 

Otroci sodelujejo tudi z govorjenjem, petjem besedila in ustreznim primernim gibanjem glede 

na vrsto rajalne igre. (prav tam) 

 

So tiste, ki omogočijo otroku lažjo vključitev v skupino. Zaradi tesne povezanosti med 

sodelujočimi te igre spodbujajo občutek varnosti in sprejetosti v skupini. V nekaterih rajalnih 

igrah imajo posamezniki drugo vlogo kot večina, v nekaterih pa imajo vsi sodelujoči enake 

vloge. (I. Vidovič idr., 2003) 
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Primeri ljudskih rajalnih iger 

 

RINGARINGARAJA  

Igra je namenjena vsaj dvema ali več otrokom, ki se primejo za roke in se ob petju besedila vrtijo po krogu. Ob 

zaključku besedila vsi počenejo. 

Ringa, ringa raja, 

muca pa nagaja,  

kuža pa pleše, 

da se vse potrese. (Veselja dom 1, 1942) 

 

BELA, BELA LILIJA 

Po nekaterih pripovedovanjih naj bi bila igra namenjena le deklicam, po zapisu v knjigi Veselja dom 1 pa so jo z 

njimi igrali tudi dečki.  

Otroci se držijo za roke, v kolu in ob petju plešejo po krogu. V sredini stoji otrok z zaprtimi očmi. Ob koncu pesmi 

se otrok z zaprtimi očmi odpravi po krogu in objame tistega, do katerega pride. Takrat ta prevzame vlogo otroka 

z zaprtimi očmi v krogu, prejšnji se postavi v kolo.  

Lepa bela lilija,  

notri je 'na deklica,  

deklica se okol' vrti 

in si eno izvoli. (prav tam) 

 

POTUJEMO V JERUZALEM 

Je otroška plesna igra, kjer otroci sklenejo z rokami krog in se pomikajo v smeri urinega kazalca. Eden od otrok 

hodi v nasprotno smer, v rokah drži rutico z vozlom in prepeva besedilo. Ob zaključku kitice z vozlom na rutici 

udari enega od otrok v krogu po hrbtu. Ta zapusti krog in se mu pridruži na poti v Jeruzalem. Sčasoma se krog 

manjša, kača okoli kroga pa se veča. Ko ostane v krogu le še eden, prevzame ta mesto vodje in začne zavijati in 

odvijati polže, dokler se otroci zavijanja ne naveličajo.  

Potujemo v Jeruzalem, 

kdo gre z nam'? 

Od tam naprej pa v Betlehem, 

ti greš z nam'! (Vogelnik, 1990) 

 

ABRAHAM 'MA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM 

Eden od otrok je vodja igre. Ostali hodijo za njim v kači in prepevajo ter ponavljajo njegove gibe. 

Abraham 'ma sedem sinov, 

sedem sinov abraham, 

niso jedli, niso pili, 

delali so vsi tako! 

Vsi tako, vsi tako, 

samo da nam luštno bo! 
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Vsi tako, vsi tako, 

samo da nam luštno bo! (prav tam) 

 

Cilji rajalnih iger 

»Otrok: 

- spozna osnove plesnih tehnik, 

- razvija temeljne gibalne sposobnosti, 

- se čustveno sprošča, 

- se uči novih pesmi, 

- uprizarja besedila z gibom, 

- se navaja na delo v skupini, 

- vzpostavlja stike s sovrstniki, 

- se postavi v pravilno plesno držo, 

- se nauči osnovnih korakov rajalnih plesov, 

- se nauči osnovnih korakov družabnih plesov (polka, valček), 

- se orientira v prostoru, 

- samostojno izvede plesne korake pred skupino vrstnikov,  

- samostojno nastopa. (I. Vidovič idr., 2003, str. 126) 

 

2.5.4 Odrska igra 

 

»Gibanje je najizrazitejše sredstvo igralca, ki nikoli ne sme biti samozadostno, ampak podrejeno 

liku, ki ga predstavlja.« (Neubauer, 2003, str. 11)  

Razvijanje gibalnih sposobnosti na odru je povezano z razvojem mišičnega občutka, kar pomeni 

nadzor nad gibanjem lastnega telesa na mestu in v prostoru. Mišični spomin se razvija s 

ponavljanjem določenega gibanja in tako pride do avtomatizacije gibanja, ki privede do tega, 

da so gibi na odru naravni in sproščeni. Pri nastajanju mišičnega spomina pa sodeluje tudi 

koordinacija gibov, ki se ravno tako izboljšuje s ponavljanjem. »Koordinacija gibanja je torej 

spretnost obvladovanja mišičnega občutka in s tem obvladovanja lastnega telesa …« 

(Neubauer, 2003, str. 15) 

Nastop na odru, pred večjim številom gledalcev, v nastopajočem po navadi vzbudi neko 

razburjenje, ki ga imenujemo trema. Temu so nekateri ljudje podvrženi v večji, drugi v manjši 

meri. Nekateri ta občutek izgubijo na odru, drugi zaradi tega ne zmorejo izpeljati odrskega 

nastopa. (Neubauer, 2003)  
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Vaje, na katerih se pripravljamo na nastop, morajo biti celovite, saj je potrebno v nastop 

vključiti tehnično usvojene plesne elemente, korake in figure. Zraven tega pa je na odru 

potrebno ples tudi doživeti in ga izrazno predstaviti. (Ramovš, 1987) 

 

Na vajah najprej plesalce seznanimo z  vsebino plesov (naučimo se korake in ples), nato jim 

predstavimo odrsko postavitev in jih šele nato postavimo v omejen prostor, ki predstavlja oder. 

Ko sestavljamo odrsko postavitev, določamo pozicije in sledimo prostorski razporeditvi. Na 

vajah naj bodo prisotni tudi godci, da se s plesalci navadijo drug na drugega. Pred samim 

nastopom je na odru potrebna tudi generalka, kjer se seznanijo s prihodom in odhodom iz odra, 

prostorsko razporeditvijo in ključnimi pozicijami. (prav tam) 

 

Če skupina nastopa prvič, je nastopajočim potrebno predstaviti kostum in frizuro že pred dnem 

nastopa. Seznaniti jih moramo s posebnostmi odra in nastopa (reflektorji, ploskanje občinstva, 

iznajdljivost ob morebitni napaki …). (prav tam) 

 

Zaradi končnega nastopa je potrebno otroke tekom vaj in priprav na nastop naučiti tudi 

sproščenosti in imitiranja na odru. Ker to ni vsakdanja situacija in zna biti za otroka precej 

stresna, se nanjo pripravljamo z raznimi igrami in vajami, ki razvijajo sposobnosti imitiranja in 

sproščenosti. Vaje za razvijanje teh sposobnosti je zapisala V. Spolin (1980). Nekaj le-teh je 

med drugim navedenih tudi v nadaljevanju dela.  

 

Improvizacija nas uči med drugim tudi hitrega razmišljanja, reagiranja in odzivanja ter nas 

osvobaja: »nekaterih notranjih ovir in nam omogoča, da se gibljemo iz veselja do gibanja in 

gibnega izražanja ne glede na to, ali je naše gibanje 'pravilno' ali ne.« (M. Vogelnik, 1993, str. 

54) 

 

»Improvizacije pomagajo pri osvobajanju plesalčevih intelektualnih zadržkov, pripomorejo k 

razvoju domišljije in notranje kreativnosti, odkritju novih gibalnih materialov in k izboljšanju 

sposobnosti za nastopanje.« (M. Zagorc, 2006, str. 131) 

 

Improvizirano gibanje je nenačrtovano, spontano gibanje brez vnaprejšnje priprave. Pri njem 

so pomembna jasna navodila in natančno sledenje le-tem. Prostor, v katerem se vaje izvajajo, 

naj bo urejen in brez motečih dejavnikov. Pri tem gibanju ni napačnih poti, posameznik se mora 
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prepustiti svojim čustvom in gibnim občutkom. Ko delamo v paru, se z našim gibanjem 

odzivamo tudi na čustvovanje in gibanje druge osebe. Pri improvizaciji skuša posameznik 

pozabiti na ljudi okoli sebe in se prepusti gibanju. (M. Vogelnik, 1993)  

Pozorni moramo biti na to, da demonstracija ne postane naš način predstavitve naloge, saj bi s 

pogostim ponazarjanjem omejili domišljijo učencev. Navodila predstavimo hitro in enostavno, 

nalogo pa demonstriramo le v primeru, ko ugotovimo, da učenci rešitve ne najdejo, in 

predpostavljamo, da bi jim demonstracija razjasnila nejasnosti. Tudi cilja naloge otrokom ne 

predstavljamo, saj bi s tem dosegli, da učenci počnejo to, kar mislijo, da učitelj želi in se zato s 

samo nalogo več ne ukvarjajo in ne iščejo več lastnih rešitev naloge. (V. Spolin, 1970) 

 

Spodaj navedene vaje so prilagojene folklorni dejavnosti in odrskemu nastopu, ki je povezan s 

prenašanjem ljudskega izročila. 

 

Tabela 13: Primeri vaj za odrsko igro 
Vaja Cilji Navodila Opis naloge 

Zrcalna vaja #1 

(Ogledalo) 

- Usmeriti učenčevo 

pozornost. 

- Povečati zmožnost 

sledenja. 

- Izboljšati 

iznajdljivost. 

 

Natančno sledi svojemu paru. 

Bodi njegovo ogledalo. 

Učenci se postavijo v pare, 

obrnejo se eden nasproti 

drugemu. Določimo, kateri 

kaže vaje ter kateri je 

ogledalo, nato vloge 

zamenjamo. 

Usmeritvena vaja 

#1  

- Usmeriti učenčevo 

pozornost. 

- Prikazati opravilo 

brez pripomočkov. 

Izberi si eno opravilo in začni z 

izvajanjem.  

Če učenec nima ideje, mu 

pomagamo z vprašanji: Kaj 

počneta doma starša?  

POZOR! Brez konkretnih 

zgledov. 

Eden izmed učencev začne z 

izvajanjem opravila, nato se 

mu ostali postopoma 

pridružujejo. Ostali naj ne 

vedo, kaj središčni igralec 

prikazuje.  

Kdo je pričel z 

gibanjem 

- Usmeriti učenčevo 

pozornost. 

Vsi posnemajte gibe učenca, 

katerega bomo določili. Ti greš 

iz razreda in ko se vrneš, 

poskušaš ugotoviti kdo 

spreminja gibe. Ko odkriješ 

vodjo, zamenjamo vloge. 

Učenec gre iz razreda, ostali 

stojijo v krogu in se 

dogovorijo, kateri bo 

spreminjal gibe. Ko se 

učenec vrne v razred, vsi 

posnemajo gibe za učencem, 

katerega so prej določili. Ko 

prvi učenec ugotovi, kdo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

41 
 

spreminja gibe, nalogo 

ponovimo.  

Tihi sprehod 
- Občuti čustvo. 

- Se sprosti. 

V parih se postavite po 

prostoru. Določite temo 

pogovora. Sprehajajte se po 

parku in se pogovarjate brez 

govorjenja. 

Uporabljajte le obraz, ki mora 

izražati čim več čustev. 

Pri tej igri se pari med seboj 

sami dogovorijo o temi 

njihovega pogovora. 

Učitelj nadzoruje pravilno 

izvedbo vaje. Po potrebi 

lahko učitelj dodaja glasna 

navodila, katera čustva naj 

učenci prikažejo. 

Po želji lahko učenci v parih 

zgodbo predstavijo tudi 

ostalim v skupini. 

 

 

2.5.5 Cilji folklorne dejavnosti 

 

Pri folklornem krožku v šoli učenci plešejo za zabavo in se seznanjajo z ljudskim izročilom 

(ljudske pesmi, pripovedi ipd.). (M. Knific, 2007) 

 

S sodelovanjem v folklorni skupini otroci aktivno preživljajo svoj prosti čas in vzpostavljajo 

ter vzdržujejo prijateljske odnose s svojimi sovrstniki. Otroci v skupini aktivno sodelujejo, se 

prilagajajo in sodelujejo ter upoštevajo navodila in pravila. S tem pridobijo za življenje 

pomembne lastnosti. (Š. Sedevčič, 2009) 

 

Tako folklorna dejavnost kot tudi ostale gibalne dejavnosti veliko pripomorejo k telesnemu in 

duševnemu razvoju otroka. (prav tam) 

 

Pri folklorni dejavnosti se zraven znanja o ljudskem izročilu naučijo tudi dela v skupini, 

prilagajanja, sodelovanja, sledenja navodilom, discipline ter splošne ustvarjalnosti na področju 

organizacije, uporabi pripomočkov ter izrabi prostora na odru. (prav tam) 

 

N. Lubej (2012) je zapisala, da je poleg prvin otroškega izročila (igre, izštevanke, zbadljivke in 

preprosti plesi) potrebno poustvarjati tudi plese odraslih, pri čemer se daje večji poudarek na 

uplesanosti, občutku za ritem ter doživetosti izvedbe.  
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Otroci pri folklorni dejavnosti spoznavajo izročilo svojega kraja in okolice. Spoznavajo otroške 

plesne igre in plese, petje ter ljudska zvočila ali glasbila. (M. Štrukelj, 2007) 

 

Spoznavajo šege in navade svojih prednikov in tako odkrivajo preteklost svojega naroda. Eden 

izmed ciljev je tudi ta, da bi svoje znanje o ljudskem izročilu prenesli na svoje potomce. 

Otroci osvajajo osnove ljudskih rajalnih in gibalnih iger ter razvijajo ritmični in glasbeni posluh. 

Istočasno pa spoznavajo tudi ljudsko glasbo in glasbila, značilna za naš prostor. (Š. Sedevčič, 

2009) 

 

Vse folklorne skupine nastopajo z odrskimi postavitvami. Priprava in oblikovanje odrske 

postavitve, katera vsebuje plese, šege in navade, in/ali pesmi ter poučevanje le-te v okviru 

načrtovanih vaj je naloga mentorja folklorne skupine. V ospredje je postavljena otroška igra, ki 

je povezana z ljudskimi plesi, pesmimi ter posameznimi drugimi elementi, ki temeljijo na 

življenju otrok nekoč. Običajno so v programe vključeni tudi ljudski godci, ki igrajo na ljudska 

glasbila. Primerno za odrsko nastopanje je tudi ustrezno oblačilo, kostum, ki je narejen po 

raziskavi in ponazarja oblačenje otrok določenega obdobja. (M. Knific, 2007) 

 

M. Bahun (1981) je zapisala cilje folklorne skupine, v katero so vključeni otroci s posebnimi 

potrebami. Med cilje je vključila razvoj psihomotoričnih sposobnosti (hitrost, gibljivost, moč, 

koordinacija, natančnost in ravnotežje), razvijanje in utrjevanje interesov posameznika, 

vključevanje in povezovanje slovenske folklore s poukom v šolah, razvijanje medsebojnih 

odnosov, pomoč pri zmanjševanju težav, ki so posledica posameznikovih motenj, ter lažje 

vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širše okolje. 

 

2.6 Primeri dobre prakse v Sloveniji 

 

Že konec leta 1977 so učitelji, ki so poučevali na takratnih šolah s prilagojenim programom, na 

posvetu s člani Odbora za folklorno dejavnost izrazili potrebo po specializiranem seminarju, na 

katerem bi obravnavali ljudski ples iz tehničnega in metodičnega stališča. Učitelji so želeli, da 

folklora ne bi služila le prikazovanju ljudskih plesov pred občinstvom, pač pa bi omogočala 

lastno izražanje in oblikovanje posameznika s posebnimi potrebami. (Ravnikar, 1978) Takrat 

so prvič razpisali tridnevni seminar, ki zaradi prenizkega števila prijavljenih ni bil izveden. 
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(Ravnikar, 1978) Razpis so ponovili v juliju istega leta, izveden pa je bil med 22. in 24. 

septembrom 1978. (Ravnikar, 1978) 

Mateja Žvokelj Kostanjevec je profesorica defektologije, ki je v šolskem letu 2012/2013 na 

Osnovni šoli Helene Puhar v Kranju poučevala ples. V skupino so bili vključeni učenci iz 4. in 

5. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Ob iskanju primerne zvrsti plesa za 

otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju je naletela na ljudske plese, ki so bili med 

učenci lepo sprejeti. Ugotovila je, da so se učenci preproste motive hitro naučili, jih izvajali 

samostojno in bili po končanem plesu nase zelo ponosni. (M. Žvokelj Kostanjevec, 2013) 

 

V Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju se s folkloro ukvarjajo že od šolskega leta 2008/09. 

Zaradi velikega zanimanja ponujajo folkloro kot izbirni predmet v oddelkih PPVI ter kot krožek 

v oddelkih z NIS. (http://www.osl-pivka.si/)  

 

Da je ples uspešno sredstvo komunikacije, se zavedajo tudi v Centru za usposabljanje Elvire 

Vatovec v Strunjanu, kjer prostovoljka enkrat tedensko izvaja delavnice Ples za sprostitev. 

(http://www.cuevs.si/ples-za-sprostitev/)  

 

V njihovih publikacijah in na spletnih straneh je moč opaziti, da ples kot interesno dejavnost 

ponujajo še na več osnovnih šolah s prilagojenim programom.  

 

2.7 Gibanje otrok s posebnimi potrebami  

 

2.7.1 Gibanje otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

 

Gibalni in duševni razvoj pri otrocih potekata vzporedno, kar pri otrocih s posebnimi potrebami 

pomeni, da je tudi gibalni razvoj v zaostanku. Zaostajajo v razvoju gibalnih sposobnosti 

(ravnotežje, hitrost, koordinacija …), ki se glede na vrstnike počasneje razvijajo. Pri teh otrocih 

se pojavljajo težave z ritmom in nadzorovanjem mišičnega tonusa. Zaradi težav na motoričnem 

področju se pojavljajo težave tudi na ostalih področjih življenja, kot so skrb zase in učenje 

vsakodnevnih spretnosti. (M. Žvokelj Kostanjevec, 2013)  

 

Pomembno je, da pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju skrbimo za ohranjanje njihovih 

gibalnih sposobnosti ter jih razvijamo do tiste mere, kot je pri posamezniku to mogoče. Aktivno 

http://www.osl-pivka.si/
http://www.cuevs.si/ples-za-sprostitev/
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jih je potrebno vključevati v skupinske aktivnosti, kjer zraven gibalnih usvajajo tudi socialne 

spretnosti, kot so komunikacija s soudeleženimi pri dejavnosti, samopotrjevanje, spoznavanje 

in spodbujanje pozitivnih oblik vedenja ter sproščanje čustvene napetosti. Gibalne dejavnosti 

pri osebah z motnjami v duševnem razvoju lahko  zelo pozitivno vplivajo tudi na oblikovanje 

pozitivne samopodobe pri posamezniku. (prav tam) 

 

V samem začetku je potrebno pri otrocih poskrbeti za usvojitev osnovnih gibalnih vzorcev, kot 

so osnovno gibanje delov telesa, koordinacija različnih delov telesa ter kontrola motorike celega 

telesa. Preko iger razvijamo otrokovo sposobnost orientiranja na svojem telesu in v prostoru. 

Elementarne igre so sproščujoče in za otroke zelo velika motivacija, ki spodbuja gibanje in s 

tem njihov gibalni razvoj. Pri igrah se učijo tudi sledenja slušnim navodilom, kar je pomembno 

za nadaljnje usmerjeno učenje plesa in posameznih športnih panog. Preko gibalnih iger najlažje 

vzpostavimo dober odnos z otrokom. Z usmerjenimi dejavnostmi jih sprostimo in spodbudimo 

njihovo pozitivno samopodobo, sami pa dobijo tudi možnost samopotrjevanja v sproščenem 

vzdušju skupine. Zraven vseh zgoraj naštetih pozitivnih posledic gibalnih dejavnosti za otroke 

s posebnimi potrebami je v Programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami zapisano tudi, da 

»Gibalna terapija otroka ali mladostnika uspešno vključuje v neposredno in širše družbeno 

okolje, razvija različne oblike socializacije, krepi tekmovalni duh, podaljšuje stopnjo 

koncentracije, razvija interese in vživljanje v skupino, prijateljstvo in strpnost do drugih otrok 

in mladostnikov.« (prav tam, str. 33) 

 

2.7.2 Potrebne prilagoditve pri folklorni dejavnosti za otroke s PP 

 

Motorično nemirne otroke skušamo čim manj omejevati v gibanju, predvsem v spontani in 

usmerjeni igri. Verjetno je, da se bo otrok po dokončani takšni dejavnosti začasno umiril. 

Otrokom z motnjo verbalne komunikacije omogoči gibanje socializacijo, pri čemer moramo 

biti vztrajni in natančno spremljati otrokov napredek in spremembe.  

Pri otrocih z neobičajnimi vedenjskimi reakcijami lahko gibalno ustvarjanje preusmeri 

otrokovo vedenje o utrjenih vzorcih vedenja h konstruktivni aktivnosti, saj gibanje omogoča 

sprostitev napetosti.  
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Motorično manj sposobnim otrokom moramo omogočiti uveljavitev in samopotrjevanje v 

skupini z izbiro dejavnosti, pri katerih bodo uspešni. Enako je potrebno prilagajati izbiro 

dejavnosti za gibalno ovirane otroke.  

Otroci z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo veliko gibanja, saj le-to spodbuja njihov 

duševni in telesni razvoj. (B. Kroflič in D. Gobec, 1995) 

 

Pri prirejanju plesov odraslih za potrebe otroških folklornih skupin se prilagaja začetni položaj 

in drža para. Plesno držo lahko zamenjamo z držo v položaju vštric ali nasproti, v položaju 

vštric, a je eden od plesalcev obrnjen v nasprotno smer, držo za nadlakti … (Fuchs, 2004)  

  

Plese moramo prilagoditi zmožnostim otrok, ki so v skupini. Pri dvodelnih plesih (požugana 

ipd.) lahko plešejo otroci prvi del plesa enako kot odrasli, prilagodimo le držo. V drugem delu 

je potrebno vrtenico poenostaviti. (Knific, 2005) 

 

Pri izbiri moramo biti pozorni na besedilo pesmi, ki ne sme biti ljubezensko, mrliško ipd. Knific 

(2005) piše, da mora biti tudi tonski obseg pesmi primeren sposobnostim otrok. Izbrati je 

potrebno ljudsko pesem. (prav tam) 

 

V odrsko postavitev lahko vključimo glasbo, kar pa ni nujno, če se odrska postavitev zasnuje 

drugače. Glasbila, ki jih lahko vključimo, so glavnik, palčke, kamenčki, orglice, violina, 

klarinet, diatonična ali klavirska harmonika. (prav tam) 

 

Pri pripravi odrske postavitve je potrebno upoštevati starost otrok ter njihove pevske, plesne in 

igralske sposobnosti. Glede na njihove sposobnosti jim nato razdelimo vloge in jih primerno 

izpostavimo. (prav tam) 

 

Za kakovosten nastop skupine je potreben tudi 'dril'. »Ponavljanje in popravljanje je del učenja 

ne le pri folklorni skupini, ampak tudi sicer v življenju.« (prav tam) 

 

Vsak otrok, ki se vpiše k folklorni dejavnosti, mora imeti možnost, da se aktivnostim v okviru 

dejavnosti vključi v čim večji meri. Spekter aktivnosti je pri folklori precej širok, zato lahko 

vključimo otroke z različnimi motnjami. Naša naloga je, da vsak otrok, ne glede na težavnost 

motnje, pokaže svoje znanje in sposobnosti ter se nato dokaže pred publiko. (N. Lubej, osebna 

komunikacija, 17. avgust, 2015) 
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Sestavimo lahko odrsko postavitev, s katero se lahko otroci predstavijo na nastopu. Če imamo 

v skupini učence z močno različnimi sposobnostmi, je priporočljivo, da sistematične vaje za 

pripravo na nastop izvajamo ločeno in skupini oz. skupine združimo šele takrat, ko smo v 

zaključni fazi postavljanja odrske postavitve. (N. Lubej, osebna komunikacija, 17. avgust, 

2015) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

S folkloro se sama ukvarjam že zelo dolgo. Na srečanjih otroških folklornih skupin sem pogosto 

videla nastopati tudi otroško folklorno skupino, ki je prihajala z osnovne šole s prilagojenim 

programom. Že od začetka študija me je vedno bolj zanimalo, na kakšen način in s katerimi 

metodami bi lahko vse ali vsaj nekaj teh ljudskih plesov, iger, pesmi in običajev prenesla na 

otroke s posebnimi potrebami. Ker je pri folklori pomembno, da otroci razvijajo ritem in 

občutek za glasbo ter ples, sem pripravila program, v katerem so otroci z lažjimi in zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju na zanimiv, igriv, prijeten in sproščen način izboljšali občutek 

za ritem in igro na odru, istočasno pa so se naučili in utrdili znanje dveh ljudskih plesov, se 

naučili otroške uspavanke in spoznali otroški ljudski običaj in dve obrazni igri, kar smo povezali 

v odrsko predstavitev. Zraven teh so se otroci naučili tudi nekaterih ostalih iger in otroških 

ljudskih običajev.   

Namen diplomskega dela je sestaviti 16-urni program učenja folklore za otroke s posebnimi 

potrebami na OŠPP, kjer se bodo učenci naučili dva ljudska plesa. Učenje ljudskih plesov zna 

biti precej zahtevno, zato je potrebno za otroke s posebnimi potrebami plese posebej prilagoditi. 

Pri učenju plesov je izjemno pomembno tudi učenje in urjenje ritma, kar lahko dosežemo z 

raznimi igrami in vajami. K folklori spadajo tudi pesmi ter igre, ki bodo vključene v program.  

Program je bil predstavljen na Območnem srečanju otroških folklornih skupin, in sicer 2. aprila 

2014 v Trnovski vasi.  

 

Cilji: 

 

 Pripraviti 16-urni program za učenje ljudskega izročila otrok s PP.  

 Predstaviti prilagoditve za poučevanje ljudskih plesov za otroke z lažjimi in zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju.  

 Sestaviti odrsko postavitev, s katero se bodo otroci predstavljali na nastopih. 

 Analizirati končni nastop in predstaviti dodatne možnosti za napredek skupine.  
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Raziskovalna vprašanja: 

 Ali bomo dosegli vse zastavljene cilje v 16-urnem programu? 

 Katere prilagoditve je potrebno upoštevati za učenje ljudskega izročila in ljudskih 

plesov pri otrocih z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju? 

 V kolikšni meri lahko otroci naučeno pri folklornem krožku prenesejo na oder? 

o Kakšen je bil končni nastop? 

o Kako bi lahko nastop še izboljšali? 

 

3.2 Metode dela 

 

3.2.1 Vzorec merjencev 

 

V pripravo 16-urnega programa je bilo zajetih 10 učencev na osnovni šoli s prilagojenim 

programom. Vsi otroci so bili prijavljeni na folklorni krožek na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. 

Eden od otrok je obiskoval program OVI, dva otroka sta obiskovala 2. razred, en 3. razred, dva 

4. razred, trije 6. razred ter en otrok 7. razred OŠPP. Skupini sta se pridružili tudi mlajši deklici 

iz programa OVI.  

V skupini so bili otroci z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Na podlagi 

njihovih sposobnosti je bilo potrebno prilagajati dejavnosti pri urah ter aktivnosti, s katerimi so 

se učenci predstavili na nastopu.  

Skupina je bila izjemno heterogena. Nekateri otroci so bili živahni z velikimi motnjami 

pozornosti in koncentracije, drugi sodelujoči in aktivni. 

 

3.2.2 Organizacija izvajanja programa 

 

V sodelovanju z ravnateljico OŠPP ter specialno pedagoginjo, ki na šoli vodi folkloro kot 

interesno dejavnost, smo se dogovorili in program izvajali znotraj te interesne dejavnosti. Dan 

izvedbe je bil podan s strani specialne pedagoginje ter šole. Pri izvajanju folklorne dejavnosti 

je pomembno, da imamo na razpolago dovolj velik prostor. Tega na OŠ dr. Ljudevita Pivka na 

Ptuju imajo, saj interesno dejavnost izvajajo v telovadnici.  
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3.2.3 Metode zbiranja in obdelave podatkov 

 

Za metodo obdelave podatkov sem izbrala kvalitativno raziskavo na podlagi lastnih opažanj. 

Podatke v skupini sem zbirala med oktobrom 2013 in aprilom 2014. Podatke sem zbirala z 

načrtnim opazovanjem otrok pri dejavnosti in si jih sprotno beležila. Pri dejavnostih sem redno 

sodelovala s specialno pedagoginjo, vodjo krožka na šoli.  

 

Opažanja in analize so zapisane z besednimi opisi. Pred začetkom izvajanja sem učence 

opazovala in ocenila njihove sposobnosti in aktivnost, sodelovanje pri uri. Na podlagi 

opazovanj sem skušala ure prilagoditi vsem učencem. Glede na njihovo starost sem jih skušala 

vključiti v uro ter v odrsko postavitev na različne načine in jim predstaviti različne situacije, ki 

so bile prilagojene njihovim sposobnostim in starosti.  

S pomočjo analiz priprav sem spremljala njihovo aktivnost pri določeni uri in njihov napredek 

na naslednjih področjih: 

 na področju ritmičnih sposobnosti (napredek na ritmičnem področju); 

 na področju plesa (pravilnost izvajanja plesnih korakov); 

 na področju odrske igre (glasnost in jasnost izgovarjanja besedila); 

 na čustveno-socialnem področju (prilagajanje heterogeni skupini, aktivno sodelovanje 

pri različnih dejavnostih). 

 

3.2.4 Izvedba programa 

 

Folklorni krožek se je začel izvajati sredi meseca septembra 2013. Zaradi zasedenosti terminov 

s krožki in interesnimi ter drugimi šolskimi dejavnostmi je bil dodeljen termin krožka vsak 

petek ob 13.15. Za krožek je bila na razpolago ena šolska ura, torej 45 minut. Potekal je v 

telovadnici, ob prisotnosti specialne pedagoginje, mentorice folklorne skupine in vodje krožka. 

 

Sama izvedba 16-urnega programa pod mojim vodstvom se je začela 8. 11. 2013. Od septembra 

do novembra sem pri krožku aktivno sodelovala in opazovala otroke ter njihovo sodelovanje in 

aktivnost.  

 

Že pred začetkom izvajanja programa sva z mentorico folklorne skupine pripravili odrsko 

postavitev in za rdečo nit izbrali igro s punčkama iz cunj. Punčki iz cunj sta bili narejeni po 
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opisu iz knjige Veselja dom II. Opis postopka izdelave je tudi priloga diplomskemu delu. Vanjo 

sva vpletli dve obrazni igri, dva ljudska plesa ter uspavanko. Opis odrske postavitve je ravno 

tako priloga diplomskemu delu.  

 

Učni proces pri krožku sem razdelila na tri stopnje. Prva je bila podajanje novih informacij, 

druga utrjevanje in tretja nastop. V začetku izvajanja so ure temeljile na podajanju novih 

informacij, nato smo v ure vključevali tudi utrjevanje naučenega, kar je bilo pomembno za 

odrski nastop na koncu. Ko se je bližal čas nastopa in predstavitve, smo po večini le še utrjevali 

naučeno in skušali izboljšati odrski nastop. Končni stopnji, nastopu je bila namenjena le ena, 

zadnja ura programa. 

 

3.3 Rezultati z interpretacijo 

 

3.3.1 Doseženi cilji v 16-urnem programu 

 

Odrska postavitev je bila sestavljena pred začetkom izvajanja programa. Posamezne vadbene 

enote so bile načrtovane v povezavi s pripravljeno odrsko postavitvijo in sistematično, glede na 

zmožnosti in opazen napredek ter dosežene cilje na posameznih področjih pri učencih in 

skupini. Vadbene enote so bile namenjene podajanju novih informacij, utrjevanju naučenega 

zadnja pa nastopu. Prva vadbena enota je bila namenjena izključno podajanju novih informacij, 

pri kateri smo naredili uvod v učenje novih plesov. Do devete vadbene enote smo postopoma 

usvajali nova znanja in utrjevali naučeno. Od desete naprej smo po večini utrjevali naučeno in 

vse skupaj povezovali v zaokroženo odrsko postavitev. Le-ta je bila otrokom v celoti 

predstavljena pri enajsti vadbeni enoti. Utrjevanju odrske postavitve je bilo nato potrebno 

nameniti kar precej časa. Med tem seveda nismo pozabili na ritmične vaje, vaje za odrsko 

nastopanje ter igro, ki je otrokom pri tej dejavnosti zelo pomembna.  

Pri posameznih vadbenih enotah smo sledili ciljem, ki so bili zastavljeni pred začetkom 

izvajanja programa. Na ravni znanja in gibalnih sposobnosti smo se učili uspavanko Medvedek 

ni bolan in obrazne igre, katerih besedila so se otroci naučili. Učili smo se ritmične pravilnosti 

in korakov plesov požugana in zibenšrit. Na čustveno-socialni ravni smo razvijali povezanost 

v odnosu med otroki ter sproščenost in zaupanje v skupini. Operativni cilji so zapisani v 

posamezni učni pripravi.  
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Glavni cilj programa je otroke seznaniti z osnovnimi gibalnimi elementi, ki jih srečujemo v 

ljudskih plesih, ter spoznavanje ljudskega izročila in prenos le-tega na skupino. Otroci se bodo 

tekom programa naučili dveh ljudskih plesov, ki ju bomo vključili v odrsko postavitev, s katero 

se bodo otroci ob koncu programa predstavili na nastopu.  

Folklorna dejavnost omogoča veliko aktivnosti, s katerimi usvajamo razne cilje na področju 

znanja, razvoja gibalnih sposobnosti ter na čustveno-socialni ravni.  

Cilji na področju znanja so bili do enajste vadbene enote vezani na usvajanje novih korakov, 

plesov, prstnih iger in pesmi, ki so se kasneje pojavile v odrski postavitvi. Po tem so bili cilji 

na tem področju vezani po večini še na odrsko izvedbo ter izboljševanje in utrjevanje 

naučenega. 

Na področju razvoja gibalnih sposobnosti ter na čustveno-socialni ravni smo tekom vseh 

vadbenih enot usvajali in utrjevali cilje preko različnih iger in s tem skušali doseči čim boljši 

odrski nastop.  

Z raznimi igrami smo tekom izvajanja ur dosegali različne cilje na ravni znanja ter na čustveno-

socialni ravni. Igre vsebujejo besedilo, ki se ga morajo otroci naučiti, ter gibe, ki si jih morajo 

zapomniti, če želijo igro igrati. Pomembna je tudi njihova odzivnost, čustveno izražanje in 

govorna ekspresivnost, saj je igra uspešnejša, če se otrok vanjo vživi. Ker so igre zabavne, 

nevsakdanje, se ob njih sprostijo in nasmejijo. Zaradi vsebovanega ritma so te igre lahko tudi 

pripomoček, s katerim izboljšujemo občutek za ritem 

 

V vse posamezne vadbene enote so bile vpete igre, vaje in naloge, s katerimi smo utrjevali 

ritem, izboljševali gibalne sposobnosti, spoznavali ljudsko izročilo in se pripravljali na odrski 

nastop. 

Vadbenih enot je bilo v sklopu izvedbe programa šestnajst in so bile razdeljene glede na stopnjo 

učnega procesa. Prva vadbena enota je bila namenjena izključno podajanju novih informacij. 

Od druge do devete vadbene enote smo pri urah združili podajanje novih informacij in 

utrjevanje naučenega, nato smo do petnajste ure po večini le še utrjevali naučeno. Zadnja, 

šestnajsta vadbena enota, je bila nastop pred gledalci na Območnem srečanju otroških 

folklornih skupin. Primere priprav posameznih vadbenih enot podajam spodaj, vse ostale 

priprave so priloga diplomskemu delu od strani 72 do strani 97.  
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PRIPRAVA 1 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  Telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 8. 11. 2013 

Število učencev: 9   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 1 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje  

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Spoznajo bočni oz. 'prisunski' korak. - 'Ringaringaraja' 

Spoznajo in se naučijo izštevanko. 
- Posnemanje naravnih pojavov (ritmične vaje brez glasbene 

spremljave) 

 - Ritmične vaje ob glasbi 

Razvoj gibalnih sposobnosti - 'Ogledalo'  

Občutijo ritem. - 'Kdo je pričel z gibanjem' 

Izvajajo določena gibanja po ritmu glasbene spremljave. - Bočni oz. 'prisunski' korak 

Razvijajo obvladovanje gibanja svojega telesa. - Ritmične vaje (krog) 

Razvijajo sposobnosti odzivanja. - 'Ivan je po vrtu hodil' 

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Pozorno opazujejo.   

  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje: 

Motivacija učencev z rajalno igro Ringringaraja, napoved vsebine ure. 

 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje: 

Posnemanje naravnih pojavov – predstavitev igre 
1. Pokaži, kako pada listje z drevesa. 

2. Teci tiho kot snežinka. 

3. Veselo skači po kamenju čez potoček. 

4. Plavaj čez deročo reko. 

5. Zibaj se kot listje v vetru. 

Ritmične vaje ob glasbi 
1. Občutijo ritem z zaprtimi očmi in nežnim zibanjem. 

2. Aktivnosti z rokami. 

3. Gibanje na mestu. 

4. Gibanje po prostoru naprej.  

'Ogledalo' – predstavitev igre, frontalno 
'Kdo je pričel z gibanjem' – predstavitev igre 

Bočni oz. 'prisunski' korak s posnemanjem poudarkov – prosto gibanje po prostoru s tem korakom 

Ritmične vaje za krog – čelni krog 
 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje: 

'Ivan je po vrtu hodil' – predstavitev izštevanke, ki jo igramo kot igro. Stojimo v krogu, eden po krogu izšteva. Učenec, 

ki je izštet, začne loviti tistega, ki je izšteval. Ta se mora po odtečenem krogu skriti na mesto izštetega učenca. Ko to 
stori, z izštevanjem nadaljuje učenec, ki je ostal izven kroga. 

 

5 minut 

Metodična priprava: 

Primemo se za roke in naredimo krog. Ob petju rajalne igre Ringaringaraja najprej le ploskamo in urimo 
ritem, nato se zadnjič primemo za roke in ob petju hodimo po krogu. V glavnem delu ure smo pri treh 

dejavnostih razporejeni po omejenem prostoru v telovadnici. Pri usvajanju bočnega koraka se gibamo po 

prostoru, ritmične vaje za krog izvajamo v krogu.  

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti izvajamo v omejenem delu telovadnice. 

 

  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska  Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih  Pogovor  

…  …  
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Analiza ure 

Cilji prve vadbene enote – usvajanje 

Raven znanja: prvo uro smo usvajali bočni korak ter se naučili izštevanko, ki je otroci še ne 

poznajo. Bočni korak so otroci spoznali in ga delno usvojili. Dva otroka sta imela z bočnim 

korakanjem velike težave in le-tega še nista uspela usvojiti. Pet otrok bočno koraka brez težav, 

dva pa sta cilj delno usvojila. Izštevanko so se otroci naučili. Ena starejša deklica ne želi 

sodelovati pri verbalnih aktivnostih, zato besedila ni izgovarjala.  

Raven razvoja gibalnih aktivnosti: otroci so z raznimi dejavnostmi spoznavali ritem in ga tudi 

občutili. Otroci imajo na področju ritmičnih sposobnosti kar precej velike težave. Motnje 

pozornosti in koncentracije določenim učencem onemogočajo zbrano poslušanje glasbe in temu 

ustrezno gibalno izvedbo aktivnosti. Pri otrocih s to motnjo je opaziti, da ritem slišijo, a mu ves 

čas ne uspejo slediti. V začetku dejavnosti ali pri dodatni spodbudi aktivnost izvedejo primerno. 

Večje težave s sledenjem ritmu imajo otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki ga v 

večini ne zaznavajo. Starejši učenci ritmu lažje sledijo. Dve učenki sta ritmično boljši in 

izstopata s svojim posluhom in temu primerno je tudi njuno izvajanje aktivnosti. Z 

obvladovanjem svojega telesa in odzivanjem imajo otroci po večini težave. Za razvijanje le-

tega je potrebno v vse vadbene enote vključiti dodatne igre.  

Čustveno-socialna raven: Mlajši otroci so se pri dejavnostih hitro sprostili in izpeljali aktivnosti 

po navodilu. Starejši deklici sta imeli s tem več težav. Bili sta sramežljivi in sta potrebovali 

dodatno spodbudo pri izvajanju aktivnosti. Kljub spodbudi in več različnim dejavnostim se 

deklici pri uri nista popolnoma sprostili. Kot je opaziti pri prvi uri, imata s prilagajanjem skupini 

največje težave dva otroka z motnjami pozornosti in koncentracije. V začetku vsake dejavnosti 

sta še poslušala in bila delno umirjena, pri izvajanju  pa sta vseskozi iskala dodatno gibanje in 

s tem nista uspela slediti navodilom in ritmu aktivnosti. Njuno tekanje po telovadnici je občasno 

spodbudilo tudi ostale otroke k neposlušnosti, a so se ob opozorilu po večini umirili. Dve 

starejši deklici sta bili ves čas umirjeni in sta potrpežljivo čakali, da se ostali umirijo.  
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PRIPRAVA 2 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 3. 1. 2014 

Število učencev: 8   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 8 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Znajo besedilo uspavanke (obe kitici).  - Medvedek ni bolan 

Najprej trikrat udarijo ob tla z desno nogo, nato z levo 

(požugana). 
- Ritmične vaje po glasbi 

Najprej trikrat požugajo z desno roko, nato z levo (požugana). - Požugana (1. slika, ob petju in glasbeni spremljavi) 

Utrdijo znanje korakov plesa zibenšrit. - Požugana (2. slika, ob petju in glasbeni spremljavi) 

 - Sprehod po mestu z ustavljanjem 

Razvoj gibalnih sposobnosti - Zibenšrit (1. in 2. slika ob glasbeni spremljavi) 

Razvijajo občutek za ritem. - Bela lilija (rajalna igra) 

Razvijajo sposobnost odzivanja.  

Z nogo udarjajo ob tla ritmično pravilno.  

Urijo občutek za gibanje v prostoru.  

  

Čustveno-socialna raven  

Sodelujejo v parih.  

Se sprostijo.  

  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje: 

Sedimo v krogu in dvakrat zapojemo obe kitici uspavanke Medvedek ni bolan. Napoved vsebine ure. 
 

8 minut 

GLAVNI DEL Trajanje: 

 Ritmične vaje po glasbi – stojijo mešano po prostoru in ponavljajo gibanje po ritmu počasne glasbe. 

- Roke v bokih, stojimo na levi nogi, desno po ritmu pomikamo naprej in nazaj.  

- Roke v bokih, stojimo na desni nogi, desno po ritmu pomikamo naprej in nazaj.  

- Roke v bokih, stojimo na obeh nogah, glavo pomikamo levo in desno. 

- Roke v bokih, stojimo na obeh nogah, glavo pomikamo naprej in nazaj. 

- Ploskamo z rokami. 

Požugana (1. in 2. slika) – ob petju dajemo poudarek na pravilni izvedbi (desna, nato leva noga in desna, nato leva roka). Ples v parih. 

'Sprehod po mestu z ustavljanjem' – otroci hodijo ob hitrejši glasbi v omejenem prostoru. Ne smejo tekati, se zaletavati in se dotikati. 

Ko ustavim glasbo, se ustavijo tudi oni. Analiziramo prevelike luknje v prostoru. 

Zibenšrit – ponovimo prvo in drugo sliko plesa zibenšrit v krogu. 

 

27 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje: 

Bela, bela lilija – otroška rajalna igra. 

 
10 minut 

 

Metodična priprava: 
Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. Nove korake usvajamo z demonstracijo in aktivno 

vključenostjo učencev. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Določene aktivnost izvajamo v omejenem prostoru ob stenah telovadnice, ostale v sredini telovadnice. 

 

  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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Analiza ure 

Cilji osme vadbene enote – usvajanje in utrjevanje 

Raven znanja: v štirih urah učenja in utrjevanja pesmi Medvedek ni bolan so se otroci besedilo 

in melodijo le-te naučili. Vmes smo se začeli učiti tudi besedila obraznih iger, pri čemer je 

smotrno poudariti napredek pri deklici, ki se je v začetku le malo vključevala v aktivnosti, ki 

vključujejo govor in petje. Sicer govori tiho in besed zmeraj ne izgovarja razločno, kar je 

posledica njenega zaostanka v razvoju govora, a se je sprostila in pri dejavnostih verbalno 

sodeluje. To velja predvsem za obrazne igre, tiho pa sodeluje tudi pri petju. Besedilo so si vsi 

otroci zapomnili. Uspavanko lepo in glasno zapojejo tri deklice. Dva mlajša dečka pojeta 

glasno, a ne znata melodije, zato jima je potrebno dati dober zgled in ju spodbujati k poslušanju 

ostalih.  

Pri usvajanju korakov plesa požugana je bilo precej težav. Bilo je potrebnih veliko ritmičnih 

vaj pred začetkom usvajanja teh gibov. Trije otroci so ritem in korake usvojili, sedem jih ima 

še težave. Trije imajo občasne težave, saj začnejo udarjati in žugati z napačno nogo/roko. Štirje 

pa ob tla še ne udarjajo po ritmu, ki ga narekuje pesem, pač pa so prehitri ali začnejo z 

zakasnitvijo. Za pomoč pri usvajanju ritma in korakov plesa še zraven glasbe pojem in 

poudarjam besedilo, kjer je potrebno udariti z nogo ob tla ali požugati.  

Bočne korake plesa zibenšrit je šest otrok usvojilo, dva imata še težave. Težave se pojavijo, ko 

se jim zmanjša koncentracija in ne zmorejo več poslušati glasbene spremljave. Ko opazim, da 

zaostajajo otroci, kateri so korake plesa prejšnje ure že usvojili, jih spodbudim in usmerim s 

štetjem. Po večini se uspejo zbrati in zaplešejo sliko do konca brez večjih težav. Pri korakanju 

v krog (2. slika plesa zibenšrit) štirje otroci delajo prevelike korake, zato se oblika kroga 

spreminja. Na to jih je potrebno opozarjati in večkrat izvajati vaje za ohranjanje kroga. Kljub 

vajam in utrjevanju otroci oblike kroga ne zmorejo držati, saj imajo v večini težave s prostorsko 

orientacijo in te se prenesejo tudi v postavitev pri plesu.  

Raven razvoja gibalnih aktivnosti: ritmično pravilnost utrjujemo na vsakih vajah. Dva otroka z 

izrazitimi motnjami pozornosti in koncentracije za kratek čas uspeta slediti ritmu, kar je 

pokazatelj, da ritem slišita, ampak imata zaradi primanjkljaja težave pri daljšem sledenju le-

tega. Štiri starejše deklice zmorejo slediti ritmu in korakom. Dva otroka ritma glasbe, pesmi ali 

igre še ne slišita. Zaradi zgoraj omenjenih težav pri prostorski orientaciji izvajamo vaje, igre za 

občutek gibanja v prostoru (Sprehod po mestu …). Za urjenje občutka je potrebno te vaje redno 

izvajati in ponavljati.  

Čustveno-socialna raven: s sodelovanjem v parih imamo nekaj težav, saj se trije otroci 

izogibajo biti v paru z nekom nasprotnega spola, dve deklici pa sta bili danes v konfliktu in 
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nista želeli plesati skupaj, čeprav je po navadi to njuna želja. Z različnimi igrami in 

sodelovanjem v parih je potrebno doseči sodelovanje in razumevanje vseh otrok med sabo, v 

parih in skupini. Pri samih aktivnostih je opaziti napredek glede sproščenosti, saj otroci v večini 

primerov zelo lepo sodelujejo pri aktivnostih in sedijo navodilom.  
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PRIPRAVA 3 

 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  oder v dvorani, Trnovska vas 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 2. 4. 2014 

Število učencev: 11   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 16 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij  

Utrjevanje  

Nastop x 
 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja - 'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) 

Samostojno se postavijo na dodeljene pozicije v odrski 
postavitvi. 

 

Pozorni so na ustrezno držo telesa pri plesih.  

Naučeno pri krožku prenesejo na oder.   

  

Razvoj gibalnih sposobnosti  

Sledijo ritmu glasbe (harmonike).   

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Se zberejo.   

Na odru uživajo in pokažejo, kar so se naučili.  

 

Pomagala: 

/ 

Orodja in pripomočki: 

punčki iz cunj 

 
UVOD Trajanje: 
Pred začetkom samih priprav na nastop se izvede generalka na odru, pri čemer je potrebno otroke pozicijsko pripraviti na 
nastop. Nato enkrat pred nastopom zaplešejo celotno odrsko postavitev. Približno eno uro pred nastopom verbalno 

motiviramo otroke in jih nato pripravimo na odrski nastop. Potrebno se je obleči v kostume in urediti pričeske. 

1–2 uri 

GLAVNI DEL Trajanje: 
Otroke pospremimo do zaodrja, nato sami predstavijo odrsko postavitev, ki smo se jo naučili.  
 

5 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje: 
 
Po nastopu otroke pohvalimo in delno analiziramo nastop – poudarimo dobre dele nastopa in se pogovorimo o težavi, ki se 

je zgodila na odru. Predvsem se pogovoriti o tem, zakaj se je zgodilo in kako odreagirati, če se to kdaj ponovi. 
 

20–30 

minut 

 
Metodična 

priprava: Otroke motiviramo in pripravimo na nastop.  

Količinska 

priprava: Odrsko postavitev odplešemo dvakrat, in sicer enkrat na generalki, drugič na nastopu.  

Organizacijska 

priprava: 

Kombi otroke pripelje na lokacijo, nato jih spremljevalke pospremimo do garderobe, kjer se z njimi pogovorimo o 

obnašanju in tem, kaj sledi. Zaplešemo na generalki, nato se pripravimo na nastop, po nastopu se preoblečemo in 
na kratko pogovorimo. Po tem sledi odhod domov.  

 

  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija  

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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Analiza ure 

Cilji šestnajste vadbene enote – nastop 

Na nastopu je manjkala najstarejša deklica, zato smo imeli namesto petih parov na odru tri pare 

in eno trojko (trije plesalci v 'paru'). Deklica, ki je imela vodilno vlogo v spletu se je začela 

jokati tik pred prihodom na oder. Sama bi morala začeti z izvajanjem obrazne igre in nato s 

petjem. Tega ni bila sposobna, zato je na odru le stala in se jokala. Otroci, ki so prišli z njo na 

oder, so bili zmedeni in niso vedeli, kaj narediti. Iz druge strani je nato mentorica na oder poslala 

drugo deklico z vlogo, ki je morala predstaviti drugo obrazno igro. To je deklica jasno in 

razločno povedala. Že na vajah smo pri petju vključili v začetek petja to deklico, a se je ravno 

tako kot ostali na odru zmedla in je pozabila začeti peti. Pri petju jim je iz zaodrja pomagala 

mentorica. Pri petju prve kitice se otroci nikakor niso mogli zbrati in to kitico je dvakrat v celoti 

skoraj popolnoma sama odpela mentorica iz ozadja odra. Pri petju druge kitice je sodelovalo 

več otrok, a še vedno petje ni bilo takšno, kot so ga predstavili pri urah folklornega krožka. 

Raven znanja: sprememba okolja, na katerega otroci niso navajeni, jih je zmedla, zato je bila 

generalka pred nastopom, izvedena na istem odru, kjer je bil nastop, zelo pomembna. Otrokom 

smo na generalki pokazali, kje je njihova pozicija za ples in po večini so se tega držali. 

Postavitev na nastopu ni bila natančna, saj so pari (plesalci) stali preveč oddaljeni drug od 

drugega, na kar so na samih vajah bili opozorjeni. Drža telesa je bila pri otrocih primerna. Le 

deklica, ki je v začetku jokala, je bila bolj sključena. Ostali otroci so držo popravili in se trudili 

odplesati po svojih najboljših močeh.  

Vsi otroci naučenega na vajah niso prenesli na oder, saj je bilo precej motečih dejavnikov. 

Nekateri otroci so gledali v publiko in iskali svoje starše. Eni deklici je iz občinstva nekdo 

mahal, zato je precej časa mahala nazaj. Ta deklica je šla na začetek odra in se sorodnikov želela 

dotakniti, ko je videla, da sedijo v prvi vrsti. Staršem smo povedali, da otrokom na oder ne 

smejo mahati, saj smo se temu želeli izogniti. Žal pa se starši svojega otroka na odru zelo 

razveselijo in na to pozabijo, še posebej, če jim otrok prvi pomaha. Nekaj otrok je bilo zmedenih 

zaradi joka deklice v začetku nastopa in so v nastopu naredili precej napak.  

Ena izmed deklic pri igri s punčkami iz cunj je spremljala ples ostalih otrok in se istočasno 

igrala s svojo punčko iz cunj. Z njo je plesala, jo objemala in tudi ploskala. Njena igra je bila 

pristna in njen nastop je bil sproščen in igriv. Druga deklica pa je punčko v rokah le držala in 

poslušala glasbo. 

 

Raven razvoja gibalnih aktivnosti: če analiziramo vsakega otroka posebej, opazimo, da je na 

plesnem področju opazen napredek pri vseh otrocih. Naučili so se dveh plesov, ki so ju 
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predstavili v odrski postavitvi. Vsi otroci so usvojili korake plesov. Ritem plesov so uspešno 

usvojili štirje učenci, ostali imajo pri tem še težave. Učenje ritma je dolgotrajen proces, zato je 

potrebno še nadaljevati z vajami in igrami za usvajanje ritma. Tekom vaj je bilo moč opaziti, 

da so učenci lažje sledili ritmu ob poudarjanju ključnih delov pri pripevanju. Za pravilno 

ritmično sledenje po večini potrebujejo oporo, samostojno glasbi še večina ne zmore slediti.  

Čustveno-socialna raven: s plesanjem v parih, kot so bili določeni, so imeli v začetku otroci 

velike težave. Sčasoma in z vajami so se med sabo precej povezali in začeli sodelovati. Občasno 

je bilo še slišati negodovanje, ampak je bilo le začasno. Ko je bilo potrebno pokazati, kaj so se 

naučili, s tem ni bilo večjih težav. Jok deklice na začetku nastopa in mahanje druge z odra sta 

občutno zmanjšala zbranost skupine na odru. Dečki so opazovali, kaj se dogaja, in so begali s 

pogledi od ene do druge deklice. Petje prve kitice se je s tem izgubilo. Na odru sta najbolj zbrani 

ostali dve deklici, ki sta se kljub motečim dejavnikom skušali držati vsega dogovorjenega.  
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3.3.2 Potrebne prilagoditve 

 

Pri prenašanju ljudskega izročila na otroke z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

in poučevanju plesov moramo upoštevati raznolikost, zanimiv pristop, sistematično učenje in 

učenje preko igre, pri čemer plese in igre prilagodimo otrokom v skupini.  

Izbiramo primerne vsebine, ki so za otroke zanimive. Pri izboru iger smo pozorni na ustreznost 

igre glede na stopnjo otrokove motnje. Izbiramo enostavne igre ter igre z različnimi vlogami, 

ki jih glede na njihove sposobnosti razdelimo otrokom v skupini. Igre lahko tudi prilagajamo.  

Sposobnostim otrok prilagajamo tudi plesne korake in izbiramo plese, ki so za njihove 

sposobnosti in starost primerni.  

V programu sta bila izbrana plesa požugana in zibenšrit. Oba plesa sta parna, kar pomeni, da se 

plešeta v paru. Ples zibenšrit smo prilagodili tako, da so otroci korake ritmično izvajali v krogu. 

Pri prvi sliki so se po krožnici premikali vstran, pri drugi v in izven kroga. S tem smo poskrbeli 

za raznolikost plesa. Pri poučevanju je bil poudarek na ritmični pravilnosti ter zmožnosti 

obdržati krog v prvotni obliki. Ples požugana ima v zapisu plesa zapisan obrat, ki smo ga 

odvzeli, saj imajo otroci pri pravilni izvedbi obrata velike težave. Pri tem so nekateri otroci 

delali prevelike, drugi premajhne korake in s korakanjem niso zmogli slediti ritmu glasbene 

spremljave. Obrat smo nadomestili s korakanjem na mestu. Starejši deklici sta edini, ki sta obrat 

na mestu zmogli ustrezno izpeljati in bi to lahko pokazali na odru. Zaradi raznolike odrske 

postavitve bi to lahko prikazali tudi na odru, a se ena od teh starejših deklic zaradi bolezni 

nastopa ni udeležila, zato smo v zadnjem trenutku spremenili pare v odrski postavitvi in so pri 

parnem plesu skupaj plesali trije otroci.  

Petje otrok je ob gibanju manj razločno in s tem tudi manj razumljivo, zato smo se dogovorili, 

da vsako kitico uspavanke ponovijo dvakrat. Pri petju so prvič na svojih mestih in le pojejo, pri 

ponovitvi pa se začnejo postavljati na nove pozicije v odrski postavitvi, v katerih nato 

nadaljujejo ples.  

Individualno smo nastop na odru prilagodili za dve deklici, ki sta imeli velike težave s plesom 

požugana. Deklici sta dobili posebno vlogo v tem delu odrske postavitve in sta se, medtem ko 

so ostali plesali požugano, igrali s punčkama iz cunj.  

 

Prilagoditve je potrebno upoštevati že pri izbiri metodičnih postopkov, ki so prilagojeni 

razvojni stopnji otrok, s katerimi delamo. Zaradi izredno raznolike skupine je bilo potrebno 

izbirati igre in aktivnosti, v katere smo lahko vključili vse učence.  
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Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo pri usvajanju novih gibalnih vzorcev več časa, truda 

in spodbud. Prilagoditve časa smo upoštevali pri vseh aktivnostih, posamezni otroci so pri urah 

potrebovali tudi veliko pozitivne spodbude in usmerjanja.  

Plesa, ki se pojavita v odrski postavitvi, sta parna plesa, ki so ju nekoč plesali odrasli. Ker otroci 

psihofizično še niso zreli za dojemanje in izvedbo plesov odraslih, plese prilagodimo njihovim 

sposobnostim. Ples požugana smo ohranili v parni izvedbi, a smo izvedbo prilagodili njihovim 

sposobnostim. Ples zibenšrit pa je prilagojen tako, da ga otroci zaplešejo v krogu, poudarimo le 

pravilno ritmično izvedbo.  

Dve deklici z zmernimi motnjami v duševnem razvoju sta imeli večje težave pri usvajanju plesa 

požugana, zato sta dobili v sklopu odrske postavitve drugačno nalogo. V času plesa sta se ob 

strani igrali s punčkama iz cunj in se ostalim otrokom pridružili pri plesu zibenšrit, ki so ga vsi 

skupaj zaplesali v krogu.  

Med prehodi smo tekom odrske postavitve vključili tudi uspavanko z dvema kiticama. Vsaka 

od teh je bila dvakrat ponovljena. S tem smo pridobili na času, da so se lahko otroci počasi 

postavili v pozicijo, v kateri se nadaljuje odrska postavitev, ter izboljšali možnost razumevanja 

besedila za gledalce. Med samim petjem se namreč dogajajo prehodi in pri tem se je 

razumljivost besedila občasno izgubila.  

 

Katere prilagoditve je potrebno upoštevati? 

- Pri načrtovanju dejavnosti je potrebno upoštevati starostno raznolikost in različnost 

otrok s posebnimi potrebami v skupini.  

- Izbira iger, pri katerih lahko igrajo različne vloge. 

- Izbira iger, pri katerih se lahko otroci veliko gibajo. 

- Ritem plesa usvajamo počasi in s ponavljanjem in utrjevanjem na različne načine.  

- V enem šolskem letu je dovolj, da se na novo naučijo le enega plesa, že naučene iz 

prejšnjih let pa utrjujejo. 

- Plese prilagodimo in poenostavimo. Zmanjšamo število korakov, prilagodimo držo, 

omogočimo ples v krogu, kjer spretnejši učenci pomagajo manj spretnim.  

- Prilagodimo tempo glasbe pri usvajanju ritma in plesu.  

- V odrski postavitvi razdelimo vloge glede na sposobnosti otrok in jim omogočimo, da 

se glede na to ustrezno vključijo v nastop. 
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3.3.3 Prenos znanja 

 

Opis odrske postavitve 

 

Odrska postavitev, ki sva jo z vodjo skupine poimenovali Medvedek ni bolan, vsebuje 

istoimensko uspavanko, dve obrazni igri ter plesa zibenšrit in požugano. V odrsko postavitev 

smo vpeljali tudi igro s punčkami iz cunj, ki smo jih izdelali po predlogi iz knjige Veselja dom.  

 

Z leve strani na oder najprej pride nekaj učencev. Pred njimi je deklica, ki v rokah drži punčko 

iz cunj in z njo igra obrazno igro Tu je oltarček. Ostali otroci ji sledijo, jo opazujejo in zraven 

tudi govorijo besedilo omenjene igre. 

Z desne strani na oder pride druga skupina otrok, ravno tako z deklico v ospredju, ki predstavlja 

drugo obrazno igro – Pika, pika, pikica. Ko deklica dokonča besedilo prstne igre, začne prva 

peti uspavanko Medvedek ni bolan in s tem uspava punčko, ki jo ima v naročju.  

Petju se pridružijo tudi ostali otroci, prvo kitico dvakrat ponovijo.  

V času, ko drugič pojejo prvo kitico, starejši deklici podata punčki iz cunj v roke mlajšima 

deklicama in ju primeta za roke ter ju pospremita na rob odra, kjer se deklici usedeta in se igrata 

s punčkama.  

Ostali se postavijo v pare, ki so bočno obrnjeni proti občinstvu, in zaplešejo prvi ples –

požugana. Enkrat zaplešejo prvo sliko in nato še enkrat drugo. Pri hitrem delu druge se spustijo 

in počasi naredijo krog. Starejši deklici se odpravita po deklici, ki se igrata s punčkama, in ju 

odpeljeta v krog. Punčke iz cunj odložita v sredino kroga. 

Skupaj odplešejo obe sliki plesa zibenšrit.  

Ko se ples konča, začne ena od deklic peti drugo kitico uspavanke, dve pobereta punčki iz cunj 

iz sredine odra ter primeta mlajši deklici za roke. Ostali se pridružijo pri petju in se pri drugi 

ponovitvi druge kitice odpravijo z odra.  
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Predstavitev posameznih delov odrske postavitve 

 

Obrazna igra 1:  Tu je oltarček, (pokažemo na čelo) 

 tu je lučic parček, (pokažemo na obe očesi) 

 tu sta dva povštrčka, (pokažemo na lica) 

 tu so vratca, ki držijo cerkev za kristijo. (pokažemo na ustnice) 

 Tu pa pride mežnarček, (primemo otroka za nos) 

 pa naredi bim, bam. (nos rahlo pomaknemo v levo in desno) 

 

Obrazna igra 2:  Pika, pika, pikica, (s kazalcem pokažemo na eno oko, drugo oko in nos) 

 to je lepa slikica. (zaokrožimo okrog obraza) 

 Dolgi uhlji, (pokažemo na ušesi) 

 kratek vrat, (pokažemo na vrat) 

 po glavi si pa ves kosmat. (otroka pobožamo po laseh) 

 

Uspavanka:   Medvedek ni bolan, 

  medvedek je zaspan, 

  prišla je temna noč, 

  medvedek lahko noč. 

 

  Medvedek že smrči, 

  se lunica smeji, 

  prišel bo beli dan, 

  medvedek dober dan.  

 

Ples: Požugana (prilagojen) 

Prva slika  

Otroci stojijo v parih, roke so v boku, obrnjeni so si nasproti. Pri prvem taktu stojijo na mestu, 

pri drugem naredijo tri potrke na mestu, izmenično z obema nogama, začnejo z desno. Nato pri 

tretjem taktu stojijo na mestu in pri četrtem ponovijo potrke kot pri drugem. Pri petem taktu v 

višini obraza trikrat požugajo s kazalcem z desno roko in pri šestem z levo. Pri sedmem in 

osmem taktu s sedmimi koraki korakajo na mestu. Od devetega takta naprej se plesalca držita 

prekrižano pod rokami in plešeta vrtenico eden okoli drugega.  

Druga slika 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

64 
 

Otroci stojijo v parih, roke so v boku, obrnjeni so si nasproti. Pri prvem taktu stojijo na mestu, 

pri drugem naredijo tri potrke na mestu, izmenično z obema nogama začnejo z desno. Nato pri 

tretjem taktu stojijo na mestu in pri četrtem trikrat zaploskajo. Pri petem taktu v višini obraza 

trikrat požugajo s kazalcem z desno roko in pri šestem z levo. Pri sedmem in osmem taktu s 

sedmimi koraki korakajo na mestu. Od devetega takta naprej se plesalca držita prekrižano pod 

rokami in plešeta vrtenico eden okoli drugega. 

 

Ples: Zibenšrit (prilagojen) 

Prva slika 

Otroci stojijo v krogu in se držijo z rokami, spuščenimi ob telesu. Vsi začnejo z desno nogo. 

Od prvega do četrtega takta se krog se s sedmimi bočnimi koraki premika v desno in nazaj s 

sedmimi koraki v levo. Nato od petega do osmega takta plešejo tri bočne korake desno in nazaj 

s tremi koraki v levo. V sedmem in osmem taktu naredijo sedem korakov na mestu. Sliko 

dvakrat ponovijo. 

Druga slika 

Otroci stojijo v krogu in se držijo z rokami, spuščenimi ob telesu. Vsi začnejo z desno nogo. 

Od prvega do četrtega takta korakajo v notranjost kroga s sedmimi koraki (krog se manjša) in 

nazaj s sedmimi koraki iz kroga (krog se veča). Nato od petega do osmega takta plešejo tri 

korake naprej v krog (krog se manjša) in tri korake nazaj iz kroga (krog se veča). V sedmem in 

osmem taktu naredijo sedem korakov na mestu.  

Pri obeh slikah se lahko učenci v sedmem in osmem taktu na mestu zavrtijo. Zavrtijo se s šestimi 

koraki in enim prikorakom za 360 stopinj. Končajo obrnjeni v smer, s katere so obrat začeli. 

 

Ocena nastopa s predstavitvijo dodatnih možnosti 

 

Deklica, ki bi morala začeti odrsko postavitev, je tik pred začetkom nastopa začela v zaodrju 

jokati. Otroci so jo sami spodbudili, da mora na oder, a na odru ni zmogla predstaviti obrazne 

igre Tu je oltarček. Ker je mentorica v zaodrju opazovala dogajanje na odru, je na oder 

predčasno poslala drugo skupino otrok. Druga deklica je naučeno obrazno igro predstavila zelo 

lepo, glasno in razločno. Značilnost ljudskega petja je, da začne peti eden in to nalogo smo na 

vajah dodelili deklici, ki je prva prišla na oder. Zaradi joka ni zmogla začeti peti, zato je iz 

zaodrja s petjem pomagala mentorica skupine. Pri petju prve kitice je glasno sodelovala le ena 

deklica. Nato so pri ponovitvi prve kitice otroci pravilno zavzeli pozicije na odru in se pripravili 
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na ples. Pri tem sta imeli dve deklici, ki sta predstavljali obrazno igro, nalogo, da pospremita 

mlajši dve v levi del odra, kjer sta se igrali s punčkama iz cunj. Ena deklica je nalogo ustrezno 

izpeljala, druga zaradi joka ni zmogla. Mlajša deklica ji je bila pri tem v veliko pomoč, saj je 

sama vedela, kam mora iti, in je po tem, ko je dobila v roke punčko iz cunj, sama odšla na svoje 

mesto. Držo, katero smo se učili na vajah, so vsi otroci uspešno prenesli na oder. Že v začetku 

plesa zibenšrit je bilo opaziti, da dva dečka ne sledita glasbi. Ta dva dečka sta na vajah pokazala, 

da zmoreta oba plesa zaplesati ritmično pravilno. Razlog je moč iskati v njunem primanjkljaju 

ali v joku deklice na začetku, kar je določene otroke na odru precej zmedlo. Drug deček je pri 

vrtenici v paru prehiteval glasbeno spremljavo, kar je počel že na vajah, ko se nam je pridružil 

harmonikaš. Na vajah smo plesali ob glasbi na zgoščenki, ki je bila posneta v rahlo hitrejšem 

tempu, kot je nato igral mlad harmonikar. Pri vrtenici je po tempu glasbe korakala le ena 

deklica, ostali so bili prehitri. Ta deklica je na oder prenesla naučeno iz vaj. Na vaje je redno 

prihajala in se aktivno vključevala v vse aktivnosti ter sledila navodilom, povezanim z odrsko 

postavitvijo.  

Otroci, ki so bili zaradi bolezenske odsotnosti ene od plesalk tik pred nastopom dodeljeni, da 

plešejo v manjši skupini, so se na odru znašli in jim to ni delalo večjih težav. S to situacijo smo 

se na vajah večkrat srečali, saj so v primeru odsotnosti katerega od otrok skupaj plesali po trije 

otroci.  

Pri samih vajah je potrebno vključevati še več gibalnih iger za spodbujanje občutka za ritem, 

uporabljati različno glasbo, v fazi učenja je najprimernejša glasba v 2/4 taktu.  

Še pred uvajanjem glasbe v učenje in utrjevanje ritma si je primerno vzeti več časa za 

spoznavanje elementov pri gibanju svojega telesa. Primerne vaje za to najdemo v knjigi Ika 

Otrina, La la bum.  

Skupina je zelo živahna in zaradi težav s pozornostjo petek ni ustrezen dan za vaje. Čeprav 

učenje pri folklornem krožku po večini poteka preko igre, se otroci morajo v določenem delu 

ure zbrati in določen ples ali pa celotno odrsko postavitev zaplesati zbrano in natančno. To je 

bilo ob petkih precej težko doseči.  

Živa glasbena spremljava, ki nato otroke spremlja na nastopu, je v zaključnih urah zelo 

pomembna. Če ni možnosti, da harmonikar spremlja skupino na večini vaj, bi moral biti vsaj 

na zadnjih štirih ali petih vajah pred nastopom, da bi otroci lahko preplesali odrsko postavitev, 

kot jo bodo plesali na odru. 
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Možnosti za izboljšanje programa 

 

Nastop bi lahko še izboljšali. Začnemo lahko pri glasbeni spremljavi. Če bi otroci imeli možnost 

večkrat odplesati odrsko postavitev ob glasbeni spremljavi v živo, bi se nanjo lažje privadili in 

bi ji lažje in bolje sledili na samem nastopu.  

Z otroki bi se bilo potrebno dodatno pogovoriti o oblačilih, v katerih nastopajo. Deklica z ruto 

je imela kratke lase. To težavo bi lahko rešili s tem, da ji dodatno razložimo, zakaj mora imeti 

ruto. Ruto pa bi lahko imela na glavi tudi katera od ostalih deklic, če ji lase spnemo v figo.  

Na vajah bi bilo potrebno nadaljevati z igrami, kjer se otroci med sabo povezujejo, gradijo 

zaupanje in se sproščajo.  

Ker krožek deluje na šoli, je potrebno poudariti, da je le-temu namenjenih 45 minut tedensko, 

kar je za otroke zelo malo. V teh 45 minutah je potrebno otroke marsikaj naučiti, ne le korakov 

plesa in petja pesmi. Pri uri izvajamo vaje za odrsko nastopanje, sproščanje in oblikovanje 

pozitivne klime v skupini ter urimo ritem, plesne korake in petje. Vsaka dejavnost zase vzame 

veliko časa in hitro se zgodi, da zmanjka časa za popravljanje malenkosti pri plesu in utrjevanje 

celotne odrske postavitve. 

V šestnajstih urah lahko sestavimo program, ki ga otroci prikažejo na nastopu, treba pa je 

poudariti, da je potrebnega še veliko več časa in redne vaje, da otroci usvojijo ritem 

posameznega plesa. Ravno zaradi tega bi bilo dovolj, da bi v odrsko postavitev vključili le en 

ples in se tistega naučili plesati popolnoma pravilno. V tem primeru pa potrebujemo veliko 

različnih vaj, saj se otroci zelo hitro naveličajo ponavljanja enakih dejavnosti. Vključili bi lahko 

tudi različne pripomočke, kot sta žoga in palica, ter na ta način utrjevali ritem plesa.   

Večina otrok iz te skupine se je s folklorno dejavnostjo ukvarjala že pred letošnjim letom, kar 

je pripomoglo k temu, da so določene plesne korake usvojili dokaj hitro, težave je povzročal 

ritem posameznega plesa. Z druženjem in izvajanjem ur krožka smo začeli že v septembru. 

Takrat smo začeli z vajami za urjenje ritma in odrskega nastopanja ter igrami, preko katerih so 

se otroci sproščali in spoznavali.  
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4 SKLEP 

 

Empirični del diplomskega dela, 16-urni program, je bil izveden v času od novembra 2013 do 

aprila 2014 na osnovni šoli s prilagojenim programom na Ptuju. V program je bilo aktivno 

vključenih deset otrok z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Otroci so po večini 

krožek redno obiskovali. V dogovoru z mentorico skupine sva v nastop vključili tudi dve 

deklici, ki sta bili prijavljeni v krožek, a sta ga obiskovali v drugem terminu. Obe deklici sta 

deklici z zmernimi do težjimi motnjami v duševnem razvoju, zato sta bili v nastop vključeni po 

njunih zmožnostih. V mesecu marcu so bile izvedene še dodatne vaje, kjer smo v odrsko 

postavitev vključili ti dve deklici, na zadnjih vajah pred nastopom pa smo vključili še 

harmonikarja.  

Pri izvajanju programa in pripravi odrske postavitve sem uspešno upoštevala vse potrebne 

prilagoditve za delo z otroki s posebnimi potrebami. Določene prilagoditve sem po potrebi tudi 

dodala. Pri končnem nastopu je prišlo do nepričakovanih zapletov, pri čemer sem v analizi 

programa zapisala tudi potrebne predpriprave ter predvidevanja, ki bi jih mentor moral vključiti 

v svoje razmišljanje pri pripravi na nastop.  

Otroci so odrsko postavitev sprejeli in jo ustrezno izvajali ter z utrjevanjem uspešno napredovali 

na vseh področjih učenja. Zastavljeni cilji 16-urnega programa so bili po večini doseženi, 

nekateri delno doseženi. V diplomskem delu je zapisana analiza ciljev in potrebne dodatne 

prilagoditve za delo. Ob analizi programa sem opazila tudi težave, ki bi se jim z boljšim 

predvidevanjem vnaprej lahko izognili.  

Sestavljen in izveden program je mogoče dopolnjevati še z dodatnimi aktivnostmi, ki so 

predstavljene v teoretičnem delu diplomskega dela ali so opisane v gradivu, ki je bilo 

uporabljeno pri pisanju diplomskega dela.  

Mnogi strokovnjaki so z različnimi raziskavami že dokazali in potrdili, da je gibanje izjemnega 

pomena za človekov razvoj. Določene oblike gibanja so bile že večkrat raziskane, vendar se 

folklora od vseh do sedaj raziskanih področij precej razlikuje. Otroci se ob sprejemanju in 

učenju novih oblik gibanja učijo tudi o zgodovini svojega naroda, spoznavajo preteklost svoje 

družbe in se učijo novih, že skoraj pozabljenih iger, pesmi in plesov. Zaradi močne sporočilne 

vrednosti in zavedanja, da je ravno ljudsko izročilo tisto, zaradi česar smo drugačni, edinstveni 

in posebni, ter zavedanja, da s tem ohranjamo svoj narod živ in povezan, je nadaljnje delo na 

tem področju izjemnega pomena.  
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Ker je zapisov o otroškem ljudskem izročilu pri delu z otroki s posebnimi potrebami malo, je 

lahko to diplomsko delo pripomoček tistim, ki želijo v svoje delo vpeljati tudi nove oblike 

gibanja ter skušajo otrokom predstaviti zgodovino lastnega naroda skozi igro. Cilji te dejavnosti 

so močno povezani z vsemi pomembnejšimi razvojnimi področji in trdimo lahko, da dejavnost 

z vsemi oblikami spodbuja napredek pri le-teh.   
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PRILOGE 

Priloga A1: Učna priprava 2. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 15. 11. 2013 

Število učencev: 10   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 2 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje  

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Usvojijo bočni oz. 'prisunski' korak. - Posnemanje živali 

Spoznajo in se naučijo besedilo prstne igre. - 'Ogledalo' 

Znajo pokazati del obraza pri določenem delu besedila. - Ritmične vaje 

 - 'Ivan je po vrtu hodil' 

Razvoj gibalnih sposobnosti - Bočni oz. 'prisunski' korak 

Razvijajo obvladovanje gibanja svojega telesa. - Ritmične vaje (krog) 

Razvijajo občutek za ritem. - 'Pika, pika, pikica …' (prstna igra) 

Razvijajo občutek za prostor.  

Razvijajo sposobnosti odzivanja.  

  

Čustveno-socialna raven  

Razvijajo sposobnost vživljanja.  

Razvijajo sposobnost izražanja in ustvarjanja.  

Se sprostijo.  

  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro posnemanja živali, napoved vsebine ure. 

 

10 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Igra 'ogledalo' – predstavitev igre, v parih 

Pokažem naslednje vaje (Otrin, 2006), učenci ponavljajo: 
1. Vrtiljak – noge so v širini ramen sproščene ob telesu. Obračamo samo boke in s tem zgornji del telesa. Naše sproščene 

roke se prosto gibajo okoli našega telesa. Otroke spodbujamo, da gibanja rok zavestno ne kontrolirajo.  

2. Bim bam – roke so ob telesu, naredimo poskok. Na zvok »bim« se spustimo v kolenih navzdol, na zvok »bam« 

poskočimo. Roke potujejo pri poskoku navzgor, ko se spuščamo, se spuščajo tudi roke.  

3. Nihanje z nogami – visoko nihanje z nogami naprej in nazaj. Začnemo z majhnimi gibi, nadaljujemo z večjimi. Najprej 

desna noga, nato leva. 

4. Nihanje z rokami – roke odročimo levo in desno od telesa le do vodoravnega položaja, nato jih spustimo. Vajo petkrat 

ponovimo.   

5. Hoja po krogu – hodimo v majhnem krogu okoli namišljene osi. Nato se ustavimo in se obrnemo še v drugo smer. Otroci 

morajo biti pozorni, da ne pohodijo tistega, ki je pred njimi, ter da se krog bistveno ne manjša ali veča. 

'Ivan je po vrtu hodil' – predstavitev izštevanke in igre, odzivnost in lovljenje 

Bočni oz. 'prisunski' korak – korak z desno nogo v desno, z levo pristopimo ali korak z levo nogo v levo, z desno 

pristopimo. Korak je osnova za ples zibenšrit (1. slika). 
Ritmične vaje za krog – čelni krog in čelni krog 2 

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

'Pika, pika, pikica' – predstavitev obrazne igre 
Pika, pika, pikica, (s kazalcem pokažemo na eno oko, drugo oko in nos) 

to je lepa slikica. (zaokrožimo okrog obraza) 

Dolgi uhlji, (pokažemo na ušesi) 

kratek vrat, (pokažemo na vrat) 

po glavi si pa ves kosmat. (otroka pobožamo po laseh) 

5 minut 

 

Metodična priprava: Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti izvajamo v sredini telovadnice. 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska  Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

73 
 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

Raven znanja 
 

 

Začeli smo s klečanjem, pri čemer so otroci kratek bočni korak spoznavali z rokami. Dokler je bil 
tempo še počasen, otroci niso imeli večjih težav. Ko smo tempo stopnjevali, so se začele pojavljati 

težave prehitevanja in nedoslednega izvajanja, predvsem pri treh učencih. Besedilo prstne igre so se 

naučili, težave se pojavljajo, ko morajo pokazati točno določen del obraza pri določenem delu 
besedila.  

 

 
Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

 
 

Cilji, zapisani za razvoj gibalnih sposobnosti, so cilji, za katere je potrebno izvajati vaje tekom 
celotnega programa. Obvladovanje gibanja svojega telesa, občutek za ritem in prostor ter 

sposobnosti odzivanja se pri učencih precej razlikujejo, saj so njihove sposobnosti precej različne. 

Določene vaje je potrebno prilagoditi manj sposobnim učencem, pri čemer pa se zgodi, da postane 
sposobnejšim dolgčas.  

Čustveno-socialna raven 

 

 

Največ težav so imeli, ker niso vedeli, na kak način bi pokazali gibanje določene živali. Ko je 

gibanje prikazal en učenec, so po večini ponovili za njim. Najlažje so predstavili gibanje domačih 

živali, a je bilo precej enolično. Pri igri se je večina učencev precej sprostila. Težave sta imeli 

starejši deklici, saj jima je bilo precej nerodno.  

 

 
Posebnosti 

Učenci so bili precej utrujeni in jih je bilo v določenih trenutkih, ko so se razigrali, težko umiriti. 
Največkrat sta pri igri 'pozabila' na pravila igre in začela nekontrolirano tekati dva učenca.  

Opombe 

 
 

Utrjevati je potrebno bočni korak na štetje. Pri tem cilju začeti s korakanjem. Tempo še najprej 

prilagajati počasnejšim in manj natančnim učencem. Starejši deklici vključiti v uro z drugimi 
vlogami in dejavnostmi. Pri govorjenju besedila prstne igre jih spodbujati h glasnemu in razločnemu 

govorjenju. Spodbuditi starejši deklici, da se občasno izpostavita pred skupino in skušata premagati 

sramežljivost.  
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Priloga A2: Učna priprava 3. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 22. 11. 2013 

Število učencev: 7   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Usvojijo bočni oz. 'prisunski' korak ob glasbi. - 'Goske' 

Učenci usvojijo sedem malih korakov zapovrstjo v desno in 
levo. - Ritmične vaje  

Učenci usvojijo tri male korake zapovrstjo v desno in levo. - Bočni oz. 'prisunski' korak (Zibenšrit, 1. slika) 

Znajo besedilo obrazne igre. - 'Kdo je pričel z gibanjem? 

Znajo pokazati del obraza pri določenem delu besedila. - 'Pika, pika, pikica'  

 - 'Ena sekirca rada seka' (Igra z glavo) 

Razvoj gibalnih sposobnosti  

Razvijajo obvladovanje gibanja svojega telesa.  

Razvijajo sposobnost odzivanja.  

Razvijajo sposobnost opazovanja.   

Učenci korake izvajajo natančno.  

Razvijajo občutek za ritem.  

Urijo ritem.  

  

Čustveno-socialna raven  

Razvijajo sposobnost vživljanja.  

Urijo pozornost.  

Se sprostijo.  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro 'Goske', napoved vsebine ure. 

V uvodu igre igram vlogo goske jaz, nato spodbudim starejši učenki, da prevzameta vlogo in kažeta različne gibe, ki 

jih ostali moramo posnemati. 

10 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Ritmične vaje na mestu – počasen tempo plesa zibenšrit: 
1. Dotikanje konice nosu s kazalcem. 

2. 'Stepanje smeti' iz enega in drugega ramena. 

3. Ploskanje z rokami. 

4. Tolčenje z rokami po kolenih. 

5. Tolčenje z desno nogo ob tla. 

6. Tolčenje z levo nogo ob tla. 

7. Izmenično tolčenje (korakanje) na mestu. 

Utrjevanje bočnega oz. 'prisunskega' koraka na štetje. Posnemamo poudarke. Po nekaj ponovitvah dodamo tudi 

glasbo (počasen tempo), a še zmeraj zraven štejemo. 
'Kdo je pričel z gibanjem?' – Poslušamo glasbo s počasnim tempom in izvajamo gibe po glasbi. Glasbo ustavimo, 

nato eden izmed učencev zapusti telovadnico, mi določimo drugega, ki spreminja gibe. Ko se začne vrteti glasba, se 

prvi vrne in mora uganiti, kateri spreminja gibe. Ko ugotovi, ta odide iz prostora.  
' Pika, pika, pikica' – utrditev prejšnjo uro naučenega besedila. Otroke spodbujamo k jasni in glasni izreki besed ter 

nazornemu kazanju na določene dele obraza.  

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

'Ena sekirca rada seka' – v krogu se naučijo besedilo, nato ob sekanju korakamo po prostoru in skupaj zapustimo 

telovadnico. 

5 minut 

 

Metodična priprava: 
Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. Nove korake usvajamo z demonstracijo in aktivno 

vključenostjo učencev. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska  Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih  Pogovor  

…  …  
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Organizacijska priprava: Aktivnosti izvajamo v sredini telovadnice. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

Raven znanja 
 

 

Bočni korak v počasnem tempu glasbe so učenci po večini usvojili. Dva mlajša učenca imata 

težave, saj so njuna stopala pri korakanju obrnjena v desno in ne naravnost proti sredini. Njuni 

koraki so bolj podobni korakanju po krogu naprej kot bočnim korakom. Tudi posnemanje 
poudarkov je trem učencem povzročalo še težave. Pri izvajanju ritmičnih vaj so imeli trije 

učenci težave s prehitevanjem, saj niso sledili počasnemu štetju. Besedilo prstne igre so se 

naučili, a še govorijo precej tiho in neprepričano. Pri kazanju na določene dele telesa se 
pojavljajo še majhne težave, saj še niso prepričani v svoje znanje.  

 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Igra 'Goske' zahteva veliko vživljanja v določeno vlogo, ki jo predstavljajo. Potrebno jih je bilo 
močno animirati in jih spodbujati k primernemu vživljanju v določeno vlogo. Natančnost pri 

izvajanju korakov je primerna, ko plešejo na štetje. Pri plesu na glasbo so manj natančni. Pri 

izvajanju ritmičnih vaj ter korakanju naprej in nazaj so imeli trije učenci težave s 

prehitevanjem, saj niso sledili počasnemu štetju do sedem.  

 

 
Čustveno-socialna raven 

 

Sposobnost vživljanja dela učencem zelo velike težave. Pri igrah se sicer sprostijo, a nimajo 
idej, da bi se lahko popolnoma vživeli v določeno vlogo.  

 

Posebnosti 

 

Pri igri 'Kdo je pričel z gibanjem?' so aktivno in uspešno sodelovali starejši učenci. Ti so 

ugotovili, da je potrebno počakati, da se učenec, ki ugiba, obrne stran od njih in so takrat 
spremenili gib. Pri mlajših učencih ni bilo težko ugotoviti, kdo je tisti, ki spreminja gibe, kljub 

podanemu navodilu, naj počakajo, da se učenec, ki ugiba, obrne stran od njih.  

 

 
Opombe  

 

Zaradi težav s prehitevanjem, ki so se pojavljaje pri treh učencih, korakanje po tempu glasbe 

pustimo za naslednjo uro. Ritmične vaje je potrebno nadgrajevati in jih izvajati redno naprej. 

Spodbujati k natančnosti pri izvajanju bočnega koraka po glasbi. Uvajati igre s poudarkom na 
vživljanju v določene vloge.  
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Priloga A3: Učna priprava 4. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 29. 11. 2013 

Število učencev: 6   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 4 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Utrdijo bočni oz. 'prisunski' korak. - 'Ivan je po vrtu hodil …' (izštevanka) 

Učenci usvojijo sedem malih korakov zapovrstjo naprej in 

nazaj. 
- 'Ogledalo' 

Učenci usvojijo tri male korake zapovrstjo naprej in nazaj. - Ritmične vaje 

Naučijo se prvo kitico uspavanke.  - Bočni oz. 'prisunski' korak (Zibenšrit, 1. slika) 

 - Korakanje naprej in nazaj (Zibenšrit, 2. slika) 

Razvoj gibalnih sposobnosti - 'Ena sekirca rada seka' 

Učenci korake izvajajo natančno. - 'A's biu na vrt?' 

Razvijajo občutek za ritem. - Medvedek ni bolan (uspavanka) 

Razvijajo sposobnost odzivanja.  

Razvijajo obvladovanje gibanja svojega telesa.  

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Se prilagodijo.  

Sodelujejo z vsemi otroki v skupini.  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro 'Ivan je po vrtu hodil', napoved vsebine ure. 

 

10 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Igra 'Ogledalo' – najprej izvedemo nekaj vaj frontalno, nato se otroci razdelijo v pare. 
Vaje za frontalno obliko dela (Otrin, 2006): 

1. Roke so ob telesu, naredimo poskok. Na zvok »bim« se spustimo v kolenih navzdol, na zvok »bam« poskočimo. Roke 

potujejo pri poskoku navzgor.  

2. Nihanje z nogami – stojimo na eni nogi, drugo nihamo naprej in nazaj. 

3. Korakanje na mestu, nato oblikujemo krog v eno in nato še v drugo stran. 

Ritmične vaje – počasen tempo 
1. 'Dvigovanje klobuka iz glave' po ritmu glasbe.  

2. Ploskanje z rokami. 

3. Tolčenje z rokami po kolenih. 

4. Korakanje na mestu. 

5. Bočni korak v desno. 

6. Bočni korak v levo. 

Bočni oz. prisunski korak – utrjevanje plesnega koraka (v parih). 

Korakanje z rokami naprej in nazaj na štetje – sedimo na kolenih in premikamo roke (do 7 naprej, do 7 nazaj, nato 

do 3 naprej in do 3 nazaj). Po dveh ponovitvah dodamo tudi glasbo. Če otroci usvojijo izvajanje korakov z rokami, 
se vstanemo in ponovimo enako tudi z nogami. 

'Ena sekirca rada seka' – po ritmu korakamo po prostoru. 

'A's biu na vrt?' – ponovijo že znano strašilno igro in jo igrajo. 

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

Medvedek ni bolan – sedemo v krog in se naučimo prvo kitico uspavanke. 
»Medvedek ni bolan, 

medvedek je zaspan, 

prišla bo temna noč, 

medvedek lahko noč.« 

5 minut 

 

Metodična priprava: 
Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. Nove korake usvajamo z demonstracijo in aktivno 

vključenostjo učencev. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti izvajamo v sredini telovadnice. 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska  Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor x 

…  …  
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ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 
 

 

 

Bočni korak smo utrjevali v parih. Pri usvajanju bočnega koraka je napredek opazen, a imata 
občasno težave s pravilno usmerjenostjo stopal še zmeraj dva učenca. Potrebovali so usmerjanje 

s pomočjo štetja (pam, pam). Pri usvajanju korakov naprej in nazaj z rokami ni bilo opaznih 

težav, zato smo kmalu dodali tudi glasbo. Pri samostojnem sledenju glasbi brez štetja je imela 
večina otrok težave, zato jih je bilo potrebno usmerjati s štetjem (pam, pam). Nekateri od 

učencev so uspavanko že poznali, ostali so se besedilo prve kitice delno naučili. 

 

 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 
 

Pri izvajanju korakov so natančni, če jih na to opozorim. Dva učenca imata z natančnostjo 

težave, ostali se potrudijo in korakajo po večini natančno. Ritem in sposobnost odzivanja delata 

večini še velike težave. Le dve starejši deklici s sledenjem ritmu glasbe nimata večjih težav.  
 

 

Čustveno-socialna raven 

 

Otroci so se po večini sprostili. Pri utrjevanju bočnega koraka v parih (Zibenšrit, 1. slika) se je 

pojavila prva težava pri dodeljevanju soplesalca. Nekateri otroci niso želeli biti v paru z 

določenim otrokom. Tudi po pogovoru se je eden izmed učencev upiral plesu z njemu 

določenim soplesalcem.  

 

 

Posebnosti 

 

Pri dodeljevanju para smo se dogovorili, da bodo otroci naslednjič dobili drugega plesalca. 
Eden izmed otrok kljub temu ni želel plesati v paru z njemu določenim, zato sva pri plesu 

sodelovali tudi jaz in vodja skupine, ki sva plesali s preostalima otrokoma.  

 

 

Opombe  

 

Potrebno je spremeniti plesne pare. Bočni korak potrebuje še več utrjevanja brez glasovnega 

usmerjanja. Še več vaj za sposobnost odzivanja in sledenje določenemu ritmu.  
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Priloga A4: Učna priprava 5. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 6. 12. 2013 

Število učencev: 9   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 5 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Samostojno ob glasbeni spremljavi zaplešejo zibenšrit, 1. 

slika. 
- 'Škarjice brusim' 

Ob pomoči štetja in glasbeni spremljavi zaplešejo zibenšrit, 

2.slika. 
- Ritmične vaje 

Znajo prvo kitico uspavanke. - Zibenšrit, 1. slika ob glasbeni spremljavi 

 - Zibenšrit, 2. slika s štetjem ob glasbeni spremljavi 

Razvoj gibalnih sposobnosti - Ritmične vaje (krog) 

Razvijajo občutek za ritem. - Usmeritvena vaja #1 

Učenci korake izvajajo natančno. - Tihi krik 

Razvijajo občutek za dele svojega telesa. - Uspavanka, 1. kitica 

  

Čustveno-socialna raven  

Razvijajo sposobnost vživljanja.  

Sodelujejo med sabo.  

Urijo pozornost.  

Se sprostijo.  

Občutijo različna čustva.  

 

Pomagala: 
radio  

Orodja in pripomočki: 
/ 

 

UVOD Trajanje: 

Motivacija učencev z igro 'Škarjice brusim', napoved vsebine ure. 

 

10 minut 

GLAVNI DEL Trajanje: 

Ritmične vaje na glasbeno spremljavo plesa zibenšrit. 
1. Občutijo ritem z zaprtimi očmi in nežnim zibanjem. 

2. Aktivnosti z rokami. 

3. Gibanje na mestu. 

4. Gibanje po prostoru naprej.  

Ples zibenšrit, 1. slika, samostojno v parih. 

Ples zibenšrit, 2. slika, v parih ob glasbeni spremljavi in štetju. 

Ritmične vaj za krog – dvojni čelni krog 2 in dvojni čelni krog 3. 
Usmeritvena vaja #1 – improvizacija domačih opravil. 

Tihi krik – vodena igra za občutenje lastnega telesa.  

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje: 

Uspavanka – 'Medvedek ni bolan' (samostojno) 

Sprostitev – Kuka leze (v parih) 

 

5 minut 

 

Metodična priprava: Večino ciljev dosegamo preko različnih iger.  

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti izvajamo v omejenem delu telovadnice. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 

 

Dva učenca sta prvo sliko plesa zibenšrit odplesala ritmično nepravilno, saj sta cel čas plesa 
prehitevala njegov tempo. Druga dva učenca sta se pri tempu ves čas lovila. Občasno sta tempo 

ujela, občasno sta bila prehitra. Ostali so odplesali ritmično pravilno. Potrebno je popraviti še 

držo telesa pri plesu. Druga slika plesa zibenšrit je bila ob štetju ritmično po večini dobro 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor x 

…  …  
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zaplesana. Če sem s štetjem prenehala, so se pri večini učencev začele ritmične nepravilnosti. 

Trije učenci so takrat odplesali ritmično pravilno. Besedilo prve kitice uspavanke učenci znajo. 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Ritem je potrebno še utrjevati. Korake vsi učenci izvajajo pravilno, če zraven štejem, in so na 

korake pozorni. Trije učenci zaradi težav s pozornostjo kar hitro začnejo prehitevati. Takrat jih 
je potrebno opozoriti in za kratek čas pokažejo, da so ritmično uspešni, ko so pozorni in 

spremljajo glasbo. S samim občutenjem lastnega telesa imajo določene težave predvsem trije 

učenci, ki imajo tudi večje težave z motoriko.  

 

Čustveno-socialna raven 
 

Z vživljanjem in prikazovanjem domačih opravil imata še zmeraj največ težav starejši učenki. 
Trije učenci se v vloge, ki jih poznajo, hitro in uspešno vživijo. Ostali po večini gibe 

ponavljajo. Nekateri učenci med sabo zelo radi sodelujejo, vsi pa ne. Določeni se ne marajo 

zaradi konfliktov med poukom in zato ne želijo sodelovati drug z drugim. Pri določenih 
igrah/aktivnostih skušamo izboljšati njihove medsebojne odnose. 

 

Posebnosti 
 

Dve učenki sta se med poukom sprli in to uro sploh nista želeli sodelovati. Prejšnje ure sta 

učenki zmeraj želeli biti par in plesati ena z drugo. Niti s pogovorom in igrami nama ju ni 
uspelo združiti. 

 

Opombe 
 

Popraviti držo telesa učencev v krogu pri plesu zibenšrit. Utrditi ritmično pravilno izvedbo 

plesa zibenšrit. Izboljševati odnose med učenci, med katerimi prihaja do konfliktov.  
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Priloga A5: Učna priprava 6. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 13. 12. 2013 

Število učencev: 10   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 6 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Samostojno ob glasbeni spremljavi zaplešejo zibenšrit, 1. 

slika. 
- Igra z glavo – Sika moka 

Samostojno ob glasbeni spremljavi zaplešejo zibenšrit, 2. 

slika. 
- Uspavanka, 1. kitica 

Spoznajo besedilo pesmi Dekle razposajeno. - Usmeritvena vaja #1 

Ob petju spoznajo korake plesa požugana. - Zibenšrit, 1. in 2. slika (štetje po potrebi) 

Spoznajo ritem novega plesa. - Dekle razposajeno (besedilo) 

 - Koraki plesa požugana (1. slika) – ob petju 

Razvoj gibalnih sposobnosti - Ritmične vaje po glasbi (požugana) 

Razvijajo obvladovanje gibanja svojega telesa. - 'Pika, pika, pikica', obrazna igra 

Razvijajo občutek za ritem.  

Učenci korake izvajajo natančno.  

  

Čustveno-socialna raven  

Razvijajo sposobnost vživljanja.  

Sodelujejo med sabo.  

Se sprostijo.  

  

 

Pomagala: 
radio 

Orodja in pripomočki: 
/ 

 

UVOD Trajanje:  

Uvodna motivacija – Sika moka (v parih). 

Ponovitev prve kitice uspavanke, dvakrat ponovimo, napoved vsebine ure. 
 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Usmeritvena vaja #1 – improvizacija domačih opravil. 

Dvakrat zaplešejo prvo sliko plesa zibenšrit, nato še dvakrat drugo. Po potrebi jih usmerjam s štetjem. 
Dekle razposajeno – spoznajo besedilo pesmi, ki pripada plesu požugana. Pred učenjem besedila jim razložimo 

neznane besede in pomen pesmi.  
»Dekle razposajeno, 

kak si ti razvajeno, 

čakaj ti, čakaj ti, 

da te šiba ne dobi. 

Čakaj ti, čakaj ti,  

da te šiba ne dobi.« 

Ritmične vaje po glasbi na ritem plesa požugana. 
1. Občutenje ritma. Učenci ležijo na tleh in poslušajo pesem, ob tem migajo le s prsti na rokah. 

2. Ploskamo z rokami. 

3. Korakamo na mestu.  

4. Korakamo po prostoru naprej. 

5. Korakamo po prostoru naprej in nazaj. Ob žvižgu spremenijo smer hoje. 

6. Razdelimo se v pare in se sprehajamo po prostoru v parih (enako kot prejšnja vaja).  

Koraki plesa požugana – spoznamo jih ob mentorjevem petju pesmi Dekle razposajeno. 

 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

'Pika, pika, pikica' – ostanejo v parih. Eden v paru kaže dele obraza ob govorjenju besedila, drugi drži obraz. Nato se 

vloge zamenjajo.  

 

5 minut 

 

Metodična priprava: 
Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. Nove korake usvajamo z demonstracijo in aktivno 

vključenostjo učencev. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti izvajamo v sredini telovadnice. 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska  Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 

 

Pri plesu zibenšrit sta imela težave le dva učenca, ki imata pri tem težave že od začetka. Z vodjo 
skupine sva se pridružili v krogu in jima korake tiho šteli. V začetku ure sem povedala, da ples 

zibenšrit le ponovimo. V primeru, da se bodo res potrudili, ga odplešemo le dvakrat in je to dovolj 

za danes. Učenci so se potrudili in ga v večini odplesali ritmično ustrezno, le z določenimi 
manjšimi odstopanji. Opozorila sem jih tudi na ustrezno držo telesa v krogu. 

Zaradi težav s sledenjem ritmu so se pojavile težave tudi pri spoznavanju ritma novega plesa. 

Nekateri otroci so besedilo pesmi Dekle razposajeno že poznali, zato so ga le ponovili. Ostali so 
se ga delno naučili. Pri korakih plesa požugana so večje težave, saj je potrebno z nogo udariti ob 

tla pri zlogih (sa-je-no in va-je-no), zato je bilo potrebno otrokom to razložiti in usvajati udarce z 

nogo ob tla ob petju, kjer smo zgoraj navedene zloge poudarjali.  

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Odzivnost in obvladovanje gibanja svojega telesa dela trem otrokom zaradi njihovih motenj še 

precejšnje težave. Igre z vsebovanimi temi cilji so za to populacijo primerne in zanimive. Večina 

otrok ima slabše razvit občutek za ritem, zato redno izvajamo vaje in ga s tem krepimo in 

utrjujemo. Vidnejši napredek se ne kaže iz ure v uro, temveč se pokaže po daljšem časovnem 

obdobju. Pri korakih plesa zibenšrit (2. slika) je večina otrok zbrana in korake izvaja natančno, 

dva otroka imata z natančnostjo še težave. Ritem plesa požugana bo potrebno še veliko utrjevati.  

 
Čustveno-socialna raven 

 

Večina otrok določenih besed pri pesmi Dekle razposajeno ni poznala, zato jim je bilo zanimivo 

in smešno, ko sem jim razložila, kaj besedilo pomeni. Posebej dečki so se ob tem zelo zabavali. 

Pri iskanju parov so imeli tokrat proste roke, zato večjih zapletov ni bilo. Le pri plesu sem 
določene pare premešala. Pri dveh učencih je prišlo do zoperstavljanja, a sta na koncu ples vseeno 

odplesala v paru. 

 
Posebnosti 

 

Eden izmed učencev je ves čas negiral moja navodila, a je pri dejavnosti potem sodeloval. Včasih 

je bila potreba le ponovitev navodila njemu osebno, drugič pa ga je bilo potrebno prijeti in z njim 
pričeti izvajati določeno dejavnost. Ko je začel, je sam nadaljeval in dejavnost tudi samostojno 

dokončal. 

 
Opombe 

 

Utrjevati ritem tudi na drugačen način, ne le ob glasbi (izštevanke …). Pri plesu požugana k petju 
dodamo tudi glasbo. 
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Priloga A6: Učna priprava 7. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 20. 12. 2013 

Število učencev: 10   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 7 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Naučijo se besedilo izštevanke 'Ena žaba je umrla'. - 'Tihi sprehod' 

Naučijo se korake plesa požugana. 
- Ritmične vaje brez glasbe ('Ena žaba je umrla' in 

ritmične vaje v parih) 

Utrdijo znanje plesa zibenšrit. - Požugana (ob petju spoznajo žuganje, 2. slika) 

Spoznajo drugo kitico uspavanke Medvedek ni bolan. 
- Požugana (k petju dodamo tudi glasbeno 

spremljavo) 

 - 'Ivan je po vrtu hodil …'  

Razvoj gibalnih sposobnosti - Zibenšrit (obe sliki) 

Urijo občutek za gibanje v prostoru. - Medvedek ni bolan (uspavanka, 2. kitica) 

Razvijajo občutek za ritem.  

Razvijajo sposobnost odzivanja.  

  

Čustveno-socialna raven  

Razvijajo sposobnost vživljanja.  

Se sprostijo.  

Sodelujejo med sabo.  

Sodelujejo v parih.  

  

 

Pomagala: 
radio 

Orodja in pripomočki: 
/ 

 

UVOD Trajanje: 

Tihi sprehod – otroci hodijo ob glasbi v omejenem prostoru. Ne smejo tekati, se zaletavati in dotikati.  

Napoved vsebine ure. 

 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje: 

Ritmične vaje po glasbi – sedejo po parih, obrnjeni drug proti drugemu. Najprej se naučimo izštevanko 'Ena žaba je umrla', nato 

po parih izštevajo prste. Nato: 

- Sede ploskajo sami po ritmu. 

- Tolčejo po svojih kolenih. 

- Ploskajo v paru z drugim učencem. 

- Učenca izmenično tolčeta po kolenih drugemu učencu v paru (pri tem jih spodbudimo, da si pomagajo). 

Dekle razposajeno – v krogu ponovimo besedilo pesmi. Pri delu besedila »čakaj ti«, požugam najprej s kazalcem desne roke, 

nato še leve. Nato se postavimo v dve skupini, eni proti drugim. Najprej poje ena skupina, nato druga. Spodbudim jih, da tudi oni 

uporabijo žuganje. 

Zaznavanje poudarkov – kvadrati  

Požugana (2. slika)  – zaplešemo ob petju, nato ob glasbi in petju.  

'Ivan je po vrtu hodil …' – izštevanje v krogu. 
Zibenšrit – ponovitev naučenega plesa. 

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje: 

Medvedek ni bolan – sedemo v krog, ponovimo prvo kitico uspavanke in se naučimo drugo. 
»Medvedek že smrči, 

se lunica smeji, 

prišel bo beli dan, 

medvedek dober dan.« 

 

10 minut 

 

Metodična priprava: 
Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. Nove korake usvajamo z demonstracijo in aktivno 

vključenostjo učencev. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: 
Prvo aktivnost izvajamo v omejenem prostoru ob stenah telovadnice, ostale v sredini 

telovadnice. 

 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska  Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 
 

Besedilo izštevanke so se učenci naučili. Trije otroci z izrazitejšimi govornimi težavami 

izstopajo. Starejši deklici izštevanko izgovarjata tišje in ju je potrebno spodbuditi k 
sodelovanju. Korake plesa požugana (druga slika) so se naučili. Težava je pri natančnosti, saj 

je potrebno, da vsi začnejo z desno nogo, roko ter nato izvajajo korake ritmično ustrezno. To 

je potrebno še utrjevati, zato smo utrjevali korake plesa ob petju. Pri prvi sliki plesa zibenšrit 
jih je potrebno občasno še opozoriti, da začnejo z desno nogo naprej in levo nazaj. Prvo kitico 

uspavanke Medvedek ni bolan znajo, drugo so se delno naučili. Težave so enake kot pri 

pesmi dekle razposajeno. Starejši deklici pojeta tiho, eden od mlajših dečkov poje zelo glasno 
in nepravilno, zato je potrebno njegovo petje približati petju ostalih. 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Z gibanjem v prostoru imajo velike težave, saj se pogosto znajde večina otrok v majhnem 

delu omejenega prostora, kar pomeni, da se lahko tudi na odru pojavijo težave z orientacijo in 

razporeditvijo.  

 

Čustveno-socialna raven 

 

Opažam, da se večina otrok lažje sprosti pri igrah, kjer posnemajo živali, dve deklici pa se 

lažje sprostita, ko naloga od njiju zahteva različna izražanja čustev.  

 

Posebnosti 

 

Danes so bili učenci bolj vodljivi in pripravljeni na sodelovanje.  

 
Opombe 

 

Izvajati vaje za utrjevanje ciljev pri razvoju gibalnih sposobnosti. Glasno in ritmično 
nepravilno petje dečka je potrebno približati petju ostalih. 
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Priloga A7: Učna priprava 9. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 17. 1. 2014 

Število učencev: 9   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 9 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Samostojno zaplešejo zibenšrit. - Miška kaško kuhala 

Spoznajo besedilo obrazne igre 'Tukaj je oltarček'. - 'Ena sekirca rada seka' 

Samostojno ob petju in glasbeni spremljavi zaplešejo 

požugano. 
- Zibenšrit (1. in 2. slika) 

 - 'Tukaj je oltarček' (obrazna igra) 

Razvoj gibalnih sposobnosti - Požugana (1. in 2. slika ob petju in glasbeni spremljavi) 

Utrjujejo ritmično pravilnost. - 'Abraham 'ma 7 sinov' 

S posnemanjem razvijajo gibalne sposobnosti.  

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Pozorno opazujejo.  

 

Pomagala: 

radio  

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro Miška kaško kuhala.  

Napoved vsebine ure. 
 

10 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

'Ena sekirca rada seka' 

Zibenšrit, 1. in 2. slika – ples zaplešejo v celoti na glasbeno spremljavo. 
'Tukaj je oltarček' – naučimo se besedilo. Nato na enem od učencev frontalno predstavim potek obrazne igre. Razdelijo se v pare 

in izmenično kažejo določene dele obraza ob ponavljanju besedila.  

'Tukaj je oltarček' – predstavitev obrazne igre 
Tukaj je oltarček, (z roko se pomaknemo na lahno po obrazu navzdol) 

tukaj lučic parček, (s palcem se dotaknemo obeh očes) 

tukaj sta dva povštrčka, (otroka na lahno primemo za lička) 

tukaj pa vratca,  

ki držijo skozi cerkev v zakristijo. (dotaknemo se ust) 

Tukaj pa pride mežnarček 

pa naredi: bim-bom. (primemo otroka za nos in z njim »pozvonimo« levo in desno) 

Požugana – zaplešejo 1. in 2. sliko ob petju in glasbeni spremljavi. 

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

'Abraham 'ma 7 sinov' – Skupaj zapojemo in zaplešemo rajalno igro, ki jo otroci že poznajo. 

 

5 minut 

 

Metodična priprava: 
Večino ciljev dosegamo preko različnih iger. Plese vsako uro utrjujemo in popravljamo še majhne 
napake. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti po večini izvajamo v omejenem prostoru v telovadnici. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 
Raven znanja 

 

Ples zibenšrit zaplešejo samostojno. Težave z ritmom so le še občasne, takrat pomagam s 

štetjem ob glasbi. Pozornost učencev je potrebno usmeriti in jih spodbuditi k pravilni izvedbi. 

Besedilo obrazne igre jim je bilo všeč, a je precej zahtevno. Ples požugana jim dela še kar 
veliko težav. Zamujajo pri žuganju in udarjanju ob tla, zato je pomembno, da se zraven še poje 

in poudarja ključne zloge.  

 
Razvoj gibalnih sposobnosti 

Ritmično so učenci že lepo napredovali. Ritmična pravilnost je v veliki meri odvisna od 
utrujenosti in njihove pripravljenosti na sodelovanje. Dva učenca imata zaradi težav z motoriko 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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 težave z razvojem gibalnih sposobnosti ter s posnemanjem. Igre so jim všeč, pri njih sodelujejo, 

a je napredek nižji od pričakovanega.  

 
Čustveno-socialna raven 

 

Pri igrah se učenci sprostijo in lepo sodelujejo. Določena negodovanja se pojavljajo predvsem 

pri nekaterih otrocih, ko se razdelimo v pare. Enemu od dečkov določene razporeditve ne 
odgovarjajo, zato se za plesne aktivnosti izogibamo njemu motečih dejavnikov, medtem ko pri 

igrah skušamo vztrajati, da aktivnost izvede tudi v tem dotičnem paru.   

 

Posebnosti 
 

Brez posebnosti. 

 

Opombe 
 

Utrjevati ritem in korake plesa požugana. Izberi učenko, ki si bo najlažje zapomnila besedilo 

obrazne igre in ga bo na nastopu najglasneje povedala.   
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Priloga A8: Učna priprava 10. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 24. 1. 2014 

Število učencev: 7   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 10 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij  

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Znajo besedilo obrazne igre. - 'Tukaj je oltarček' (obrazna igra) 

Samostojno ritmično pravilno zaplešejo ples zibenšrit. 
- Ritmične vaje za krog (čelni krog 1, čelni krog 2, 

bočni krog) 

Ob glasovni pomoči ritmično pravilno zaplešejo ples 
požugana. 

- Zibenšrit (1. in 2. slika) 

Spoznajo besedilo igre 'Kuka leze'. - Prstne igre – Ta je v vodo pal 

 - Ritmične vaje (požugana) 

Razvoj gibalnih sposobnosti 
- Požugana (1. in 2. slika ob petju in glasbeni 

spremljavi) 

Utrjujejo ritmično pravilnost. - 'Medvedek ni bolan' 

Pri plesu zibenšrit so pozorni na pravilno držo telesa. - Sprostitev – 'Kuka leze'  

Pozorni so na ustrezno obliko kroga pri plesu v krogu.  

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Se zabavajo.  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

/ 

 

UVOD Trajanje: 

'Tukaj je oltarček' (obrazna igra) – v parih. Napoved vsebine ure. 
 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Ritmične vaje za krog: 
- čelni krog 1 

- čelni krog 2 

- bočni krog 

Zibenšrit (1. in 2 slika) – samostojno ob glasbeni spremljavi 

Prstna igra – Ta je v vodo pal 

Ritmične vaje – požugana 

- posnemanje poudarka  

- kvadrati 

- cikcak  

Požugana (1. in 2. slika ob petju in glasbeni spremljavi) 

 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje: 

'Medvedek ni bolan' – ponovimo besedilo in skupaj zapojemo. 
Igra za sprostitev – 'Kuka leze' 

5 minut 

 

Metodična priprava: Cilje dosegamo preko različnih iger. Plese vsako uro utrjujemo in popravljamo še majhne napake. 

Količinska priprava: Količino ponavljanj prilagajamo sposobnostim in aktivnosti otrok. 

Organizacijska priprava: Aktivnosti po večini izvajamo v omejenem prostoru v telovadnici. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 
Raven znanja 

 

Besedilo obrazne igre 'Tukaj je oltarček' so se naučili štirje učenci. Ritmična izvedba plesa 

zibenšrit je bila prvič neustrezna. Po opozorilu in ponovitvi poudarkov s posnemanjem so se 

potrudili in drugič zaplesali bolje. Tudi učenca, ki sta po večini prehitevala, sta se ujela in 
zaplesala ritmično ustrezno. Ritem plesa požugana utrjujemo na različne načine, napredek je 

opazen. Štirje učenci z izvajanjem korakov nimajo več težav, trije imajo težavo z drugo sliko 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija  

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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(žuganje). Vsi pa še potrebujejo spremljanje glasbe s petjem. Besedilo igre 'Kuka leze' so hitro 

ponovili, besedilo prstne igre Ta je v vodo pal pa so delno usvojili, čeprav le-to ni bil cilj vaje.  

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 
 

Drža telesa pri plesu zibenšrit se izboljša po opozorilo, ko jih na to spomnimo. Oblika kroga se 

z vajami in utrjevanjem izboljšuje.  

 

Čustveno-socialna raven 

 

Učenci so pri uri sproščeni in po večini lepo sodelujejo. Občasno jim zmanjka pozornosti in 

takrat potrebujejo spremembo dejavnosti. Pri spoznavanju novih iger se zelo zabavajo, s čimer 

je dosežen tudi cilj spoznavanja otroškega ljudskega izročila.  

 

Posebnosti 

 

Brez posebnosti. 

 
Opombe 

 

Učenci naj samostojno zaplešejo požugano – brez spremljave petja. Predstaviti jim celotno 
odrsko postavitev. 
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Priloga A9: Učna priprava 11. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 31. 1. 2014 

Število učencev: 11   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 11 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij x 

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Spoznajo rdečo nit odrske postavitve. - 'Pika, pika, pikica' 

Samostojno zapojejo uspavanko. - 'Tukaj je oltarček' 

 - Predstavitev odrske postavitve 

Razvoj gibalnih sposobnosti - 'Medvedek ni bolan' (1. kitica) 

Razvija naravno gibanje. - Požugana (1. in 2. slika) 

Utrjujejo ritmično pravilnost. - 'Medvedek ni bolan' (2. kitica) 

 - Zibenšrit (1. in 2. slika) 

Čustveno-socialna raven - Tihi sprehod z glasbeno spremljavo 

Pozorno sledijo podanim navodilom.  

Se sprostijo.   

Urijo pozornost.   

  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

punčki iz cunj 

 

UVOD Trajanje:  

'Pika, pika, pikica' in 'Tukaj je oltarček' – v parih. Napoved vsebine ure. 

 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Predstavitev odrske postavitve. 

- 'Medvedek ni bolan' (1. kitica) – dvakrat zapojemo. 

- Požugana (1. in 2. slika) – zaplešemo dvakrat 1. sliko in dvakrat 2. sliko. 

- 'Medvedek ni bolan' (2. kitica) – dvakrat zapojemo. 

- Zibenšrit (1. in 2. slika) – zaplešemo dvakrat 1. sliko in dvakrat 2. sliko. 

 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

Tihi sprehod z glasbeno spremljavo – hodijo po prostoru in pozorno poslušajo posnetek. Glasba, ki se predvaja, je posneta in 

tempo glasbene spremljave se spreminja iz počasnega na hitrega in obratno.  
 

5 minut 

 

Metodična priprava: Učencem predstavimo odrsko postavitev in jim določimo pozicije. Z igro na koncu se sprostimo.  

Količinska priprava: 
Za predstavitev pozicij si vzamemo čas, učencem razložimo njihove naloge. Postavitev poskusimo 

po predstavitvi enkrat odplesati. 

Organizacijska priprava: 
Ko učencem razlagam njihove naloge, je vodja skupine v podporo za dodatne obrazložitve. 
Učenkama, ki sta zadolženi za igro s punčkami iz cunj, vodja predstavi in pokaže njune naloge. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 

 

Učenci uspavanko zapojejo samostojno. Eden izmed učencev je v določenih trenutkih še zmeraj 

preglasen. Takrat se vodja skupine spusti do njega in ob njem zapoje. Takrat se njegovo petje 

utiša in začne slediti petju ostalih.  

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Pri igri Tihi sprehod z glasbeno spremljavo je bilo učence zelo zanimivo opazovati, saj so se 

kljub naporni uri zelo trudili in skušali slediti spreminjajočemu se ritmu. Največ težav so imeli 

učenci, ki so se uri pridružili danes, ter dva mlajša učenca.  

 

Čustveno-socialna raven 

 

Učenci so bili pri uri zelo zbrani in so lepo sodelovali ter sledili navodilom. Šest učencev si še 

ni zapomnilo svojih pozicij, vključujoč štiri nove. Proti koncu so bili že zelo utrujeni, a so se 

zbrali še za zadnjo igro, pri kateri so se sprostili. Igra jih je zelo zabavala, saj so vmes morali 

tudi teči.  

 

Posebnosti 

 

Uri sta se pridružili dve učenki s težjimi motnjami v duševnem razvoju, ki bosta sodelovali pri 

nastopu. Dodelili smo jima naloge in jih vključili v postavitev. Ostali so ju lepo sprejeli. Težav 

ni bilo.  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija x 

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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Opombe 

 

Utrditi pozicije učencev v odrski postavitvi.  
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Priloga A10: Učna priprava 12. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 7. 2. 2014 

Število učencev: 10   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 12 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij  

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Zasedejo ustrezno mesto v odrski postavitvi. - 'Tihi sprehod' 

Zapomnijo si svoje naloge. - Odrska postavitev (ponovitev pozicij) 

 - 'Križ kraž' 

Razvoj gibalnih sposobnosti - 'Abraham 'ma sedem sinov' 

Ritmično pravilno odplešejo zibenšrit.  

Ritmično pravilno odplešejo požugano.  

S posnemanjem razvijajo gibalne sposobnosti.  

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Občutijo določena čustva.  

  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

punčke iz cunj 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro 'Tihi sprehod' – sprehod v parih in pogovarjanje brez verbalnega pogovora (spodbujamo izražanje z 

mimiko telesa in obraza. Napoved vsebine ure. 
 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Odrska postavitev 
- Prihod ene učenke s punčko iz cunj ter nekaj učencev iz ene strani z obrazno igro 'Pika, pika, pikica'. 

- Prihod druge učenke z drugo punčko iz cunj ter ostalimi učenci z druge strani z obrazno igro 'Tukaj je oltarček'. 

- Začetek petja uspavanke (prvo kitico ponovijo dvakrat). Starejši učenki pospremita učenki s TMDR ob stran, kjer se 

igrata s punčkama iz cunj, ostali se postavijo v pare. 

- Požugana (ples v parih, obe sliki odplešejo dvakrat). 

- Starejši učenki gresta v drugem hitrem delu plesa po deklici, ki se igrata ob strani, in se skupaj postavijo v krog. Punčki 

iz cunj odložijo na sredino kroga.  

- Zibenšrit (ples v krogu, obe sliki odplešejo dvakrat). 

- Uspavanka, druga kitica. Ponovijo dvakrat. Ko pojejo drugič, odidejo z odra. 

Igre po dlani – 'Križ kraž' 

 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

'Abraham 'ma sedem sinov' 

 

5 minut 

 

Metodična priprava: 
Učencem predstavimo odrsko postavitev in jim določimo pozicije. Z igrami na začetku in koncu se 

sprostimo.  

Količinska priprava: 
Za zapomnitev pozicij si vzamemo čas, učencem ponovno razložimo njihove naloge. Postavitev 
poskusimo dvakrat odplesati. 

Organizacijska priprava: Obe z vodjo učencem po potrebi dodatno demonstrirava in razloživa njihove naloge. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 
 

Od vseh učencev si je svoje naloge in pozicije zapomnilo pet učencev. Ostali so potrebovali 

usmerjanje in dodatno demonstriranje.  

 
Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Ritmična ustreznost plesov ni bila takšna, kot so je otroci sposobni. Veliko so se ukvarjali s 

pozicijami, zato predvidevam, da se s tem razlogom niso mogli zbrati in odplesati ritmično 
pravilno. Igro 'Abraham 'ma sedem sinov' imajo zelo radi, zato so z veseljem sledili in 

posnemali gibanje. Vsak je dobil nalogo, da je Abraham, kar jim je bilo še bolj zanimivo.  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija x 

Frontalna  Razlaga x 

V parih x Pogovor x 

…  …  
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Čustveno-socialna raven 

 

Pri igri 'Tihi sprehod' je bilo moč opaziti, da so se učenci sprostili in uspeli prikazovati čustva 

na različne načine. Občasno je kateri pozabil na pravilo, da se ne smejo pogovarjati, a igra je 

svoj namen dosegla in učenci so prikazali zanimive načine pogovora o dani temi. Dva od 

starejših učencev, ki so si svoje pozicije in zadolžitve zapomnili, sta bila precej nemirna, ko sta 
morala čakati, da tudi mlajšim razloživa njihove naloge.  Proti koncu ure so bili že precej 

nemirni. Z igro 'Križ kraž' so se ponovno umirili in ura je lažje stekla do konca.  

 
Posebnosti 

 

Brez posebnosti.  

 

Opombe 
 

Pred celo odrsko postavitvijo naj zaplešejo oba plesa, brez povezave z odrsko postavitvijo.  
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Priloga A11: Učna priprava 13. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 14. 2. 2014 

Število učencev: 12   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 13 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij  

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Naučijo se besedilo rajalne igre 'Potujemo v Jeruzalem'. - 'Najdi svoj par' 

 - 'Potujemo v Jeruzalem' 

Razvoj gibalnih sposobnosti - Zibenšrit 

Urijo ritem. - Požugana 

Ritmično pravilno odplešejo zibenšrit. - 'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) 

Ritmično pravilno odplešejo požugano. - 'Ogledalo' 

Urijo sposobnosti imitiranja. - 'Ptičke vagamo' (igra po dlani) 

Razvijajo sposobnost odzivanja.  

Razvijajo obvladovanje gibanja svojega telesa.  

  

Čustven- socialna raven  

Se sprostijo.  

Se umirijo.  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

punčke iz cunj, kartončki s slikami 
živali 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro 'Posnemanje poklicev' – Za prikazovanje v začetku izberem eno starejših učenk.  

 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

'Potujemo v Jeruzalem' – spoznajo rajalno igro in sodelujejo.  

Zibenšrit – dvakrat odplešejo prvo in drugo sliko plesa. Pri tem smo pozorni na ritmično pravilno izvedbo. 

Požugana – dvakrat odplešejo prvo in drugo sliko plesa. Pri tem smo pozorni na ritmično pravilno izvedbo. 

'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) – enkrat ponovimo pozicije vseh učencev, nato enkrat preplešemo celotno 

postavitev. 

Ogledalo (v parih). 
 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

Ptičke vagamo – spoznajo besedilo in način igre ter jo igrajo v skupinah po tri. 

 

5 minut 

 

Metodična priprava: Ostale cilje utrjujemo preko iger, ki so otrokom blizu in jih radi igrajo. 

Količinska priprava: 
Odrsko postavitev preplešemo le enkrat, saj ne želimo, da se je do nastopa naveličajo. Ostalo 
prilagajamo učencem. 

Organizacijska priprava: 
Za odrsko postavitev prostor v telovadnici strogo omejimo. Ostale aktivnosti potekajo po polovici 

telovadnice. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 
Raven znanja 

 

Besedilo rajalne igre 'Potujemo v Jeruzalem' je lahko, zato po večini s tem niso imeli težav in so 
si ga hitro zapomnili. Več težav je bilo pri ritmičnem sledenju igre.  

 
Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Zibenšrit so odplesali ritmično pravilno pri samostojnem plesu kot tudi v odrski postavitvi. Ples 

požugana pa so pravilno odplesali v začetku, v odrski postavitvi pa so imeli štirje učenci težave 
z žuganjem in udarjanjem ob tla, saj niso ujeli pravilnega ritma. V sposobnosti odzivanja in 

obvladovanja svojega telesa so vsi učenci napredovali.  

 
Čustveno-socialna raven 

 

Po večini so bili učenci sproščeni in veseli. En učenec je imel slab dan in nekaj časa ni želel 
sodelovati. Po 15 minutah se je pridružil in se igral z nami, a ni bil tako aktiven, kot smo bili 

vajeni. Pri igrah je želel sodelovati z vodjo skupine, kar smo mu tudi omogočili.  

 Brez ostalih posebnosti. 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija  

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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Posebnosti 

 

 

Opombe 
 

Potrebno je utrjevanje plesa požugana.  
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Priloga A12: Učna priprava 14. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 21. 2. 2014 

Število učencev: 12   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 14 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij  

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Naučijo se besedilo igre 'Križ, kraž'. - 'Križ, kraž' (igre po dlani) 

Pravilno odplešejo požugano.  - 'Bela, bela lilija' (rajalna igra) 

Samostojno zasedejo njim določene pozicije v odrski 
postavitvi. 

- Požugana 

 - 'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) 

Razvoj gibalnih sposobnosti - 'Tihi sprehod' 

Pozorno sledijo ritmiki igre.    

  

Čustveno-socialna raven  

Vživijo se v njim določeno vlogo.  

  

 

Pomagala: 

radio 

Orodja in pripomočki: 

punčka iz cunj 

 

UVOD Trajanje:  

Motivacija učencev z igro 'Križ, kraž' (igra po dlani) – v paru. Napoved vsebine ure. 
 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje: 

'Bela, bela lilija' (rajalna igra) – postavimo se v krog. Besedilo že poznajo, zato smo pozorni na ritmično pravilno hojo po 

krogu. Po potrebi se spustimo in ob petju hodimo prosto po prostoru.  

Požugana – dvakrat preplešemo ples. Pozorni smo na pravilno držo in ritmično pravilnost plesa.  

'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) – preplešemo jo 2-krat. 

 

35 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

'Tihi sprehod' in pogovor – tema pogovora je nastop, katerega pričakujemo v kratkem. 
 

5 minut 

 

Metodična priprava: Ostale cilje utrjujemo preko iger, ki so otrokom blizu in jih radi igrajo. 

Količinska priprava: Količino ponovitev prilagodimo učencem. 

Organizacijska priprava: 
Za odrsko postavitev prostor v telovadnici strogo omejimo. Ostale aktivnosti potekajo po 
polovici telovadnice. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 

Raven znanja 

 

Igro 'Križ, kraž' so trije učenci že poznali. Ostali so imeli z zapomnitvijo besedila težave. Ples 

požugana v večini odplešejo pravilno. Dva učenca imate še majhne težave. Ker sta bila v paru 

skupaj, smo se odločili, da par razdremo in dobita druga soplesalca. Rešitev je bila dobra, saj 
se je drugič pravilnost izvedbe plesa izboljšala. Pozicije v odrski postavitvi so si učenci 

zapomnili. Deklici s TMDR imata večje težave, zato potrebujeta dodatno razlago in 

demonstracijo ter vodenje po odru.  

 
Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Ritmika igre 'Križ, kraž' jim ni delala težav. Večje težave so bile pri igri 'Bela, bela lilija', zato 
smo krog razpustili in spodbujali hojo po omejenem prostoru. Deklica je nato iskala svoj par 

po prostoru ob pomoči vodje skupine.  

 

Čustveno-socialna raven 

 

V svoje vloge v odrski postavitvi sta se starejši deklici lepo vživeli. Njuna naloga je, da 
poskrbita za deklici s TMDR, kar uredita brez težav. Deklici z obraznima igrama ravno tako 

govorita jasno in razločno ter ob govorjenju ustrezno kažeta na del obraza punčke iz cunj. 

Tudi ostali učenci pri prihodu sledijo. Težave imata le dva učenca, ki želita biti v ospredju in 

preveč hitita. 

 

Posebnosti 

Brez posebnosti. 

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija  

Frontalna  Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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Opombe 

 

Odrsko postavitev preplešimo vsaj dvakrat. Bodi pozorna na ritmiko obeh plesov ter držo pri 

požugani, predvsem pri vrtenici. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cebek Simona; diplomsko delo  

 

96 
 

Priloga A13: Učna priprava 15. ure programa 

Šola: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj Prostor:  telovadnica 

Starost učencev: 7–12 let Datum: 14. 3. 2014 

Število učencev: 12   

Spol: M in Ž Zaporedna ura: 15 

 

Vsebina ure: Ljudsko izročilo 

Stopnja učnega procesa:  

Podajanje novih informacij  

Utrjevanje x 

Nastop  

 

Cilji: Metodične enote: 

Raven znanja  

Samostojno se postavijo na dodeljene pozicije v odrski 

postavitvi. 
- 'Ena sekirca rada seka' (Igra z glavo) 

Pozorni so na ustrezno držo telesa pri plesih. - Ritmične vaje 

 - 'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) 

Razvoj gibalnih sposobnosti - 'Škarjice brusim' 

Razvijajo občutek za ritem.  

Izboljšajo odzivnost.  

  

Čustveno-socialna raven  

Se sprostijo.  

Se zberejo.  

  

  

 

Pomagala: 
/ 

Orodja in pripomočki: 
punčki iz cunj 

 

UVOD Trajanje:  

'Ena sekirca rada seka' (Igra z glavo). Napoved vsebine ure. 

 

5 minut 

GLAVNI DEL Trajanje:  

Pokažem naslednje vaje (Otrin, 2006), učenci ponavljajo: 
1. Vrtiljak – noge so v širini ramen spuščene ob telesu. Obračamo samo boke in s tem zgornji del telesa. Naše spuščene 

roke se prosto gibajo okoli našega telesa. Otroke spodbujamo, da gibanja rok zavestno ne kontrolirajo.  

2. Bim bam – roke so ob telesu, naredimo poskok. Na zvok »bim« se spustimo v kolenih navzdol, na zvok »bam« 

poskočimo. Roke potujejo pri poskoku navzgor, ko se spuščamo, se spuščajo tudi roke.  

3. Nihanje z nogami – visoko nihanje z nogami naprej in nazaj. Začnemo z majhnimi gibi, nadaljujemo z večjimi. 

Najprej desna noga, nato leva. 

4. Nihanje z rokami – roke odročimo levo in desno od telesa le do vodoravnega položaja, nato jih spustimo. Vajo 

petkrat ponovimo.   

5. Hoja po krogu – hodimo v majhnem krogu okoli namišljene osi. Nato se ustavimo in se obrnemo še v drugo smer. 

Otroci morajo biti pozorni, da ne pohodijo tistega, ki je pred njimi, ter da se krog bistveno ne manjša ali veča.  

'Medvedek ni bolan' (odrska postavitev) – dvakrat ali trikrat preplešemo celo odrsko postavitev. 

 

30 minut 

ZAKLJUČEK Trajanje:  

Vaja za sprostitev –  'Naša stara babica' – igra v parih, kjer se med seboj 'masirajo'. 

 

10 minut 

 

Metodična priprava: Ostale cilje utrjujemo preko iger, ki so otrokom blizu in jih radi igrajo. 

Količinska priprava: Količino ponovitev prilagodimo učencem. 

Organizacijska priprava: 
Za odrsko postavitev prostor v telovadnici strogo omejimo. Ostale aktivnosti potekajo po polovici 

telovadnice. 

 

ANALIZA URE:  

DOSEŽENI CILJI  

 
Raven znanja 

 

Večina učencev si je svoje pozicije zapomnila. Učenki s TMDR pomagata starejši učenki. Drža 

telesa je pri večini učencev ustrezna. Trije učenci imajo težave z držanjem rok na boke pri plesu 
požugana. Na to jih je vmes potrebno opozarjati.  

 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 
 

Pri igrah ter ritmičnih vajah je še kar nekaj težav z ustrezno ritmiko. Težave imajo še zmeraj 

trije učenci. Pri plesih v sami odrski postavitvi zaplešejo ritmično pravilno, če je njihova 
pozornost usmerjena na to. Ko pomagamo s štetjem, se ritmika izboljša.  

Oblike dela:  Metode dela:  

Skupinska x Demonstracija  

Frontalna x Razlaga x 

V parih x Pogovor  

…  …  
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Čustveno-socialna raven 

 

Učenci so se težje zbrali zaradi spremembe, saj so prvič v letu plesali na živo glasbeno 

spremljavo.  

 

Posebnosti 

 

Tokrat se nam je prvič na vajah pridružil glasbenik, kar je bilo za učence nekaj novega. Prvič so 
se težje zbrali, zato sem jih pri plesanju usmerjala s štetjem. Drugič je večina odplesala bolje in 

samostojnejše. Težave so imeli še štirje učenci. Trije pri ritmični pravilnosti, eden pa pri 

postavljanju v pozicije. 

 
Opombe 

 

Otroke dobro verbalno motivirati in jih spodbuditi, da pokažejo to, kar so se tekom programa 
naučili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


