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POVZETEK 

 
Diplomsko delo Ustvarjanje plesne predstave s predšolskimi otroki po modelu vmesne 

poti obravnava uporabo omenjenega modela pri pripravi plesne predstave Zvezdica 

Zaspanka. 

Teoretični del zajema kurikularne osnove za področje umetnosti v predšolskem obdobju, 

značilnosti plesne vzgoje v smislu gibalnega razvoja otrok, razvoja plesnosti pri otroku, 

vloge vzgojitelja in plesnih spodbud. Poglavje o vmesnem modelu za izvajanje plesne 

umetnosti v vrtcu nam daje vpogled v to, na kakšen način lahko vzgojitelj dela s 

predšolskimi otroki, da jim omogoči participacijo, doživljanje, izražanje in ustvarjalnost. 

Vmesni model namreč otroku daje možnost, da sam ustvarja, raziskuje, odkriva, 

predvsem pa mu je dovoljeno delati napake, saj se iz njih največ nauči. Vzgojitelja pa 

spodbudi, da izstopi iz vloge učitelja in otroke opazuje ter jih kreativno spodbuja. 

Poglavje o plesni dramatizaciji poleg značilnosti plesne dramatizacije v predšolskem 

obdobju ponuja širok spekter idej za načrtovanje in ustvarjanje plesnih dramatizacij.   

V empiričnem delu je predstavljen potek ustvarjanja plesne predstave Zvezdica Zaspanka 

po modelu vmesne poti, vse od motivacije do nastopa. Opisane so prednosti uporabe 

vmesnega modela pri plesni umetnosti in težave, s katerimi se lahko sreča vzgojitelj pri 

delu po tem modelu.  Nastajanje plesne predstave je zabeleženo s pomočjo dnevniških 

zapisov, risb, fotografij in video posnetkov.  

Delo po modelu vmesne poti je otrokom omogočilo samostojno raziskovanje in 

ustvarjanje gibanja, hkrati pa so imeli možnost razvijati kritičen odnos do umetnosti. 

Predstava, ki je bila rezultat njihovega ustvarjanja je bila prikaz njihove iznajdljivosti, 

medsebojnega sodelovanja in raziskovanja. Poleg vseh izkušenj, ki jih ustvarjanje plesne 

predstave Zvezdica Zaspanka  po modelu vmesne poti doprineslo otrokom, pa takšen 

način dela  omogoča osebnostno rast in nova znanja tudi vzgojitelju.  

 

KLJUČNE BESEDE: vmesni model, otrok, ples, glasba, plesna dramatizacija   



 

ABSTRACT 

 
Dissertation Creating a dance performance with pre-school children by using midway 

model discusses the use of midway model for creating a dance performance The Little 

Sleepy Star. 

Theoretical part includes curricular essentials of art in preschool education and 

characteristics of dance education in meaning of movement and dance development of 

child, the teachers’ role in it and motivation. The chapter about the use of midway model 

for pre- school dance education gives us an aspect of how teachers could work with pre- 

school children, giving them opportunity to participate, experience, express and be 

creative. Midway model gives the child opportunity to create, research and discover on 

his own and it gives him the possibility to make mistakes and take the most out of it. The 

adult is encouraged to step out of the teacher role and observe children and creatively 

stimulate them. The chapter of dance dramatization in pre- school gives us a wide 

spectrum of ideas how to plan and create dance dramatizations with children. 

Empirical part shows us the making of the dance dramatization The Little Sleepy Star by 

using midway model. It shows us the process from the start to the main performance. It 

contains the description of the benefits midway model gives us and the difficulties the 

teacher can face while working by this model. The process of creating the performance is 

shown in form of daily notes, pictures, videos and drawings. 

Creating a dance performance by using midway model offered the children independent 

research and creativity and at the same time, they got the opportunity to develop critical 

attitude for art. Dance performance was the product of theirs inventiveness, mutual 

participation and research. Beside all the experience, that creating a dance performance 

The Little Sleepy Star by using midway model offers to the children it also gives the pre- 

school teacher opportunity to learn and grow. 

 

KEYWORDS: midway model, child, dance, music, dance dramatization  
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1  UVOD 
 

Odrasli vse prepogosto dvomimo o svojih sposobnostih. Ne znam peti, nimam posluha, ne 

znam risati, ne znam plesati, sem preneroden ... so opravičila, ki so nam med odraščanjem 

prešla v navado in vanje resnično verjamemo. Privzgojili so nam jih starši, vzgojitelji, učitelji 

s svojimi zahtevami po popolnosti (Vogelnik, 1993). 

Ne glede na to, da se zavedamo, kako pomembno je, da v otroku razvijemo samozavest in 

zadovoljstvo, pogosto ponavljamo napake, ki so jih drugi počeli pri naši vzgoji, in s tem 

ustvarjamo začarani krog. Zavedati se moramo, da vsi, ki smo na kakršen koli način vključeni 

v razvoj otroka, vplivamo na njegovo samopodobo in s tem na njegovo celotno življenjsko 

pot. Če bomo dvomili o njegovih sposobnostih ali prestrogo ocenjevali njegove morda sprva 

neuspešne poskuse, bomo v njem zasejali dvom in negotovost. Zatorej je izrednega pomena, 

da se zavedamo, kje so meje otrokovih sposobnosti, da ga venomer spodbujamo in hvalimo 

njegov trud. Pomembno pa je, da pri tem poznamo in raziščemo različne pristope, ki nam 

bodo pomagali v otroku prebuditi željo po raziskovanju in učenju novega. 

Izhodišče za nastanek diplomske naloge je bila želja, da bom tudi sama kot vzgojiteljica 

predšolskih otrok pripomogla k njihovem razvoju na najboljši možni način. V ta namen sem 

se lotila raziskave enega izmed dobrih pristopov k poučevanju plesa v predšolskem obdobju, 

tj. vmesnega modela (Smith Autard, 2002). Pridobljeno znanje sem nato uporabila pri 

ustvarjanju plesne predstave Zvezdica Zaspanka kot primer dobre prakse. 
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2 UMETNOST V KURIKULUMU ZA VRTCE 
 

Umetnost otroku omogoča, da pokaže svoje ustvarjalne potenciale, kar je razvidno že iz 

načina otrokove igre in doživljanja sveta. Ta mu nudi neizčrpen vir inspiracije, motivacije in 

vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok je namreč ustvarjalen, ko odkriva jezikovne 

strukture, ko artikulira vsebine, ko si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet. 

Preko vsega tega se v otroku razvija  čut za umetniški red in lepo. 

Taka dela nastajajo, kadar otroku dopuščamo svobodo in od njega zahtevamo, da pokaže 

drugačnost, se izvirno in inovativno izraža. Pri tem moramo upoštevati, da sta otrokova 

umetnost in okus izrazito osebne narave, zato ju je vedno potrebno gledati in ocenjevati na 

podlagi njegovega razvoja in življenjskega okolja. 

Umetnost otroku daje možnost izražanja in komunikacije. S tem se uči uporabe risanja, plesa, 

petja kot načinov izražanja. Risba, polna barv, na primer izkazuje dinamično, pozitivno 

izkušnjo. S pomočjo umetnosti otrok lahko izraža najbolj skrita občutja, predstavi določen 

dogodek ali pa izraža svojo etično presojo o osebi ali dogodku.  

Ravno zato so izkušnje na področju umetnosti zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja 

pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja  in duševnega zdravja (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

Za področje umetnosti so v Kurikulumu za vrtce (1999) navedeni sledeči globalni cilji: 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

- razvijanje, izražanje in komuniciranje z umetnostjo; 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

Ples pa se v kurikulumu močno povezuje tudi s cilji za področje gibanja. Ti so: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; 

- razvijanje gibalnih sposobnosti; 

- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti; 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanja različnosti. 
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3 PLESNA VZGOJA 
 

Plesna vzgoja v najširšem pomenu pomeni vzgajanje s plesom. Gre za vzgojno in učno 

metodo, pri kateri so bistveni oblikovanje, izražanje in  ustvarjanje z gibanjem.  Plesna vzgoja 

spodbuja ustvarjalno mišljenje, s tem pa prispeva k razvoju celostne osebnosti (Kroflič, 

Gobec, 1995). 

Plesna vzgoja v predšolskem obdobju zajema področje estetske vzgoje, otroka spodbuja k 

sodelovanju in mu omogoča, da se v skupini uveljavlja tudi kot posameznik. Ples v 

predšolskem obdobju so sprva imenovali ritmično-gibalna vzgoja, ki je v praksi predstavljala 

ritem in gibanje. Ker pa je to področje zelo obsežno in poleg gibanja zajema še veliko več, se 

je sčasoma uveljavil izraz plesna vzgoja. Gibanje je sicer osnovna aktivnost plesne vzgoje, 

vendar ni sam sebi namen, je le izrazno sredstvo. 

Ples otroku omogoča, da z njim izrazi svoje počutje, doživetje, čustva, misli ... Kot navaja V. 

Geršak (2006), je ples nepogrešljiva sestavina učnega procesa, saj poleg ustvarjalnosti pri 

otroku spodbuja tudi razvoj splošne motorike, predvsem koordinacijo gibov, orientacijo v 

prostoru in času, ravnotežje ter gibljivost, hitrost, vzdržljivost in natančnost. Otrok s plesom 

krepi samopodobo, odnose v skupini in lažje razume svet okoli sebe. 

Plesna vzgoja zajema gibanje, vendar med gibanjem in plesom obstaja razlika. Koreograf in 

plesni pedagog Peter Slade (1977, str. 272) v delu Naravni ples razliko opredeljuje s tem 

primerom: ''Aktivnost samo po sebi, tudi vajo, bi lahko označili za gibanje, npr. kroženje z 

glavo, razgibavanje dlani z upogibom zapestij, zibanje z ene strani na drugo, prekrižanje noge 

čez nogo, dvig roke, da bi vprašali nekaj ipd. To so le gibi, gibanje. Počasi prenesti nogo čez 

nogo z določenim namenom ali učinkom v določenem času in z odnosom, npr. do zvoka, 

gonga ali glasbe, to bi že bilo bliže plesu. Če povežemo taka različna gibanja v ritem, jim 

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

življenje, bi to lahko označili za ples.'' 

Naloge plesne vzgoje lahko navajamo kot področja estetske vzgoje. Vzgajati v estetski 

tankočustnosti, vzgajati v umetniški ustvarjalnosti ter seznanjati s spoznanji o umetnosti in 

lepoti človekovega okolja. Poleg estetskega vidika pa je otroku s plesom omogočen razvoj 

motorične sposobnosti, samozavedanja, zavedanja prostora in časa ter zaznavanje oblik, 

gibanja in dogajanja v okolju (Gobec, 1985 v Umetnost v kurikulu vrtca, 2006). 
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Vsebina plesa v predšolskem obdobju je igra z gibanjem. Otrok spoznava svoje telo, se 

poigrava z gibanjem le tega, oblikuje različna gibanja, ustvarja in se s tem izraža. Vse to pa je 

zanj igra. Otrok sodeluje v rajalnih igrah, prevzema določene odgovornosti v skupini (npr. 

vloga pri plesni dramatizaciji ...). 

 

3.1 GIBALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PLESNOSTI PRI OTROKU 
 

Ker sta gibanje in ples v vrtcu močno povezani področji je prav, da najprej spoznamo nekaj 

osnovnih zakonitosti gibalnega razvoja otroka. Opredelimo jih lahko z že znanimi 

teoretičnimi psihološkimi ugotovitvami (Toličič, Smiljanić-Čolanović, 1986; Horvat, 

Magajna, 1987). Če se osredotočimo na zakonitosti v psihofizičnem razvoj in v njih poiščemo 

značilnosti gibalnega razvoja otroka, ugotovimo sledeče. Sprva je gibanje celovito, 

nediferencirano,  kasneje pa se diferencira, gibanje postane bolj razčlenjeno (Kroflič in 

Gobec, 1995). Razvoj otrokovega gibanja poteka v dveh smereh: cefalokavdalno, od glave 

proti nogam, ter proksimodistalno, od znotraj na ven. Če pogledamo novorojenčka, je njegovo 

gibanje omejeno predvsem na gibanje glave, kasneje pa prična uporabljati ostalo telo. Za 

primer horizontalnega razvoja gibanja pa lahko opazujemo razvoj gibanja rok. Opazili bomo, 

da otrok sprva uporablja za gibanje celo roko, šele kasneje obvlada gibanje v komolcu, 

zapestju in na koncu gibanje prstov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Iz tega izhaja tudi 

trditev, da je za razvoj zahtevnejših gibanj pomembno, da otrok najprej osvoji enostavnejša; 

otrok se najprej nauči skakati po obeh nogah, šele kasneje po eni. Razvoj poteka od naravnih 

oblik gibanja k celostnejšim in skladnostno zahtevnejšim gibanjem (Kroflič in Gobec, 1995). 

Pomembno je omeniti, da se človek gibalno razvija že med nosečnostjo in najintenzivneje 

napreduje v prvih treh letih svojega življenja. V prvih dveh letih namreč doseže stopnjo, ki je 

ljudem edinstvena, to je gibanje v pokončnem položaju (Videmšek in Visinski, 2001).  

Razvoj gibanja je individualen, zato pri enako starih otrocih lahko zaznamo odstopanja. Prav 

tako je značilno, da je razvoj posameznih funkcij različno intenziven, Kadar se razvija ena 

funkcija, se razvoj druge upočasni ali pa celo zastane.  

Na gibalni razvoj, ravno tako kot na psihičnega, vplivajo dednost, okolje in lastna aktivnost. 

Za pravilen razvoj motorike je poleg živčnomišične strukture, ki je za človeka značilna, 

potrebno tudi socialno okolje in samodejavnost. Pomembno je, da  je otrokovo okolje toplo, 

povezano z otrokom in mu nudi telesen stik, sicer otrok zaman išče zadovoljitev svojih potreb 
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po neposrednem stiku, po dotiku in po telesni in čustveni nežnosti. To potrjujejo tudi 

raziskave (Russell, 1987), ki ugotavljajo, da otroci iz kultur, ki imajo več telesnega stika (npr. 

iz Afrike, kjer je otrok stalno ob materi), v prvih dveh letih življenja prehitevajo otroke, ki 

nimajo konstantnega telesna stika (npr. evropski in severnoameriški otroci) (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Gibalni in seveda celotni psihofizični razvoj pa vključuje tudi razvoj plesne sposobnosti oz. t. 

i. plesnost. Plesna sposobnost je lastnost, ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, 

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

teh sestavin ter sposobnosti zaznavanja in doživljanja plesa ter izražanja, ustvarjanje in 

sporočanja z gibanjem (Kroflič in Gobec, 1995).  

Pri ljudeh se sestavine plesnosti razvijejo zelo raznoliko. Nekateri so bolj gibčni, drugi imajo 

boljši občutek za ritem, spet tretji se bolje znajdejo pri orientaciji telesa in prostora. Nekdo je 

v svojem gibanju kljub okornosti lahko izrazno zelo prepričljiv, drugi je izrazit oblikovalec 

gibanja, tretji ima neizmerno gibalno domišljijo.  

Plesnost se razlikuje od ostalih oblik gibanj po tem, da temelji na gibalnem izražanju, ki je 

prvinska oblika človekovega izražanja, vezana na vsakdanje življenje in čustvovanje, 

izhajajoča iz nižjih razvojnih stopenj in je zaradi tega nujno prisotna v vsakem človeku.  

Raziskovanja na področju plesne vzgoje kažejo, da v vsakem človeku obstajajo dispozicije za 

izražanje in ustvarjanje z gibanjem, vendar jih je potrebno odkriti in spodbujati njihov razvoj 

(Kroflič, 1992). Razvoj plesnosti lahko razvrstimo na podlagi opazovanja otrokovega 

spontanega gibanja, gibalnih iger, izražanja in ustvarjanja z gibanjem.  

V prvem, drugem in tretjem življenjskem letu se osnovne značilnosti plesnosti kažejo v 

naslednjih aktivnostih: 

 spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v usvajanju in spoznavanju 

okolice; 

 opazovanje gibanja v okolici; 

 usklajevanje gibanja v okolici; 

 poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja otrok in odraslih); 

 usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje; 

 izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 
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Značilnosti naštetih aktivnosti so, da otrok čuti zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnost, 

ponavljanje ter vzpostavljanje socialnega stika. 

Pri tri- do štiriletnem otroku se plesnost kaže v naslednjih značilnostih gibalnega izražanja in 

oblikovanja: 

 gibanje je celovito, shematsko; 

 gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila; 

 gibanje je plesoče, sledi melodiji; 

 v gibanju otrok obvladuje prostor; 

 prilagaja se gibanju drugih otrok; 

 vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema; 

 z gibanjem podoživlja čustva; 

 oblikuje gibanje. 

Pri pet-, šest- oz. sedemletnem otroku pa se to kaže v sledečih značilnostih: 

 gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno; 

 oblikuje prostor v skupini in samostojno, v ravni in krožni liniji, v različnih smereh; 

 natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in naravi; 

 povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje; 

 sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doživlja in z gibanjem izraža; 

 ustvarja lastne ritme v gibanju; 

 ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive; 

 se vživlja v spodbude in se izraža z lastnim načinom gibanja. 

Naštete značilnosti za otroke med petim in sedmim letom starosti se kasneje lahko bogatijo ali 

pa zamrejo, kar je odvisno od spodbud iz okolja in posameznikovih dispozicij (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

3.1 OTROK IN PLESNO USTVARJANJE 
 

Otrok se preko plesa uči socializacije ter se motorično in intelektualno razvija. Otrok se mora 

namreč pri plesu prilagajati skupini in se vanjo vživeti. Pri tem je pomembno, da se dobro 

počuti in se zabava. Z nastopanjem pred ostalimi otroki v skupini premaguje nesproščenost in 

si pridobiva samozavest, hkrati pa se uvaja v kritično presojo lastnega ustvarjalnega plesa. 
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Ples mu omogoča, da ohranja in razvija gibljivost sklepov, razvija koordinacijo tako telesa kot 

tudi koordinacijo v prostoru in glede na gibanje drugih otrok. Krepi ravnotežje in spoznava 

osnovne elemente plesa (telo, prostor, čas, način in intenzivnost gibanja).  Poleg socializacije 

in motoričnih sposobnosti, pa ima ples pri otroku vpliv tudi na intelektualni razvoj. S pomočjo 

gibanja si otrok namreč oblikuje osnovne pojme iz realnega sveta, npr. oblike in barve 

predmetov, velikost in stopnjevanje velikosti predmetov, količina predmetov ... Razvija pojme 

o prostoru in prostorske odnose glede na lastno telo in za smeri v prostoru. Pri plesu spoznava 

tudi nove izraze za čustva in občutja, z ustvarjanjem pa se mu razvija tudi domišljija (Ogrinec, 

1999).  

Da lahko na najbolj primeren način dosežemo vse zgoraj omenjene lastnosti, se moramo 

zavedati, da je ples aktivnost, ki jo gradimo postopoma in skozi najrazličnejše aktivnosti od 

najzgodnejših let dalje. Pri plesnih aktivnostih je priporočeno, da otrok uporablja različne dele 

telesa, raznovrstno telesno gibanje in uporabo različnih nivojev, smeri, ritma, sile ... »Ples 

majhnih otrok je po navadi poln kontrastov, na eni strani nežen in miren, na drugi strani pa 

divji, strasten in ognjevit, medtem ko »pometa« po prostoru in se dviguje proti stropu ali se 

stopi z zemljo« (Geršak in Lenard, 2012, str. 98). 

 

3.2 VLOGA VZGOJITELJA 
 

Kurikulum za vrtce (1999) za področje umetnosti – ples predvideva dejavnosti, ki temeljijo na  

izmišljanju, preizkušanju, kombiniranju, doživljanju, izražanju, komuniciranju, ustvarjanju, 

igri, opazovanju, razlikovanju, izvajanju, sestavljanju, občutenju plesa/skozi ples. Pri 

izvajanju dejavnosti, ki so priporočene v kuriklumu, je izrednega pomena vloga vzgojitelja.  

Njegova naloga pri delu s predšolskimi otroki je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti otrok 

skozi izražanje in oblikovanje z gibanjem. Otroke mora spremljati in spodbujati k 

raziskovanju skozi igro in z vprašanji. Pri tem se ne sme držati ustaljenih šablon v smislu 

koreografij, temveč mora iskati nove načine dela in nove spodbude za gibalno ustvarjalnost 

otrok (Štucin v Verbovšek, 2006).  To je navedeno tudi v vzgojnem programu Reggio Emilia, 

ki spreminja tradicionalno vlogo vzgojitelja, ki ni več le uresničevalec zadanega programa, 

temveč otroke opazuje in jih spremlja, išče načine, kako otroku pomagati pri raziskovanju  in 

ohraniti njegovo zanimanje. Pri tem pa mora znati razločiti,  kaj mora storiti on in kaj lahko 

naredi otrok sam (Špoljar, 1999).  
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Ogrinec (1999) navaja, da se mora vzgojitelj pri plesu veseliti vsakega najmanjšega giba 

otroka. Upoštevati mora sposobnosti skupine in posameznika, zanemariti pa ne sme niti 

trenutnega razpoloženja otrok. Lahko se namreč zgodi, da bo ista skupina na nek določen dan 

presegla naša pričakovanja, spet drugič pa ne bodo razpoloženi za ustvarjanje in ne bodo 

želeli sodelovati. V tem primeru dejavnost za tisti dan prekinemo, otrok ne silimo v 

ustvarjanje in plesno gibanje, če si tega ne želijo. Kadar pri opazovanju zasledimo, da je nek 

otrok posebej izviren, na to opozorimo tudi preostale otroke. Tako jih navajamo opazovati 

plesno gibanje in jih pripravljamo na kritičnost.  

Vzgojitelj se mora zavedati, da je za ples majhnih otrok značilno, da gre od ene oblike k 

drugi, ne da bi večkrat ponavljali eno in isto gibanje. Vendar razlog za to ni pomanjkanje 

koncentracije, temveč prepletanje različnih sledi in niti. Takšno ustvarjanje je značilnost tri do 

štiri leta starih otrok, in je osnova za kasnejše, bolj strukturirano ustvarjanje. Njegova naloga 

je, da na podlagi osnovnega poznavanja elementov plesa (prostora, časa  in energije) 

kreativno spodbuja otroke. Žabji ples tako obogati z navodili v smislu: žabe so zaspane, žabe 

so si poškodovale levo nogo in podobno (Geršak in Lenard, 2012). 

Otrok mora imeti na razpolago dovolj časa, da si sam izmisli ples. Ne smemo pa pozabiti tudi 

na predstavitev njegovega plesa in pogovora o plesu in lastnem doživetju. Ker ples za razliko 

od na primer zgodbe  obstaja le takrat, ko ga izvajamo, otrok o njem težko premišljuje. V 

pomoč pri tem so lahko fotografije plesa in videoposnetki, ob katerih vzgojitelj vodi pogovor 

(Geršak in Lenard, 2012). 

 

3.3 PLESNE SPODBUDE 
 

Za začetek plesnega ustvarjanja je otroke potrebno najprej motivirati. Šele nato lahko 

pričnemo iskati in raziskovati gib, da bi idejo, ki smo si jo zastavili, lahko uresničili. 

Vzgojitelj mora biti pri tem kreativen, saj je spodbud za plesno ustvarjanje nešteto. Izhajamo 

lahko iz otrokovih predhodnih izkušenj in doživetij ali pa ustvarimo nove (Zagorc, 1997). 

Spodbude delimo na notranje, tiste, ki izhajajo iz otrokovih predhodnih doživetij, občutij in 

čustev, ter zunanje, kot so denimo kostumi. Iščemo jih lahko v okolju, naravi ali pa 

uporabimo pesmi, pravljice, risbe, močna motivacija za otroško plesno ustvarjanje so tudi 

raznorazni rekviziti. Priporočljiva je tudi uporaba didaktičnih sredstev; dober primer so 

didaktične kartice avtorice Gordane Schmidt, ki so dostopne na spletni strani 
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http://www2.arnes.si/~gschmi/ (11. 4. 2016), ki ponujajo nešteto možnosti za plesno 

raziskovanje. Kartice Plešem! otroka spodbudijo k tem, da pri plesu uporablja celo telo 

medtem, ko ga kartice Kako? motivirajo k razmišljanju o tem, kaj vse se da s plesom 

ponazoriti. Plesne spodbude, ki jih uporabimo pred samim ustvarjanjem plesne predstave 

otroka spodbudijo k odkrivanju novih gibanj, ki jih nato uporabi pri sami predstavi.   

Vir motivacije za plesno ustvarjanje so poleg naštetih spodbud, tudi raznorazne igre (Zagorc, 

1992). Vzgojitelj mora izbrati igre primerne zahtevnosti, ki ne trajajo predolgo, večkrat pa se 

mora tudi sam vključiti vanje.  Igra, ki spodbuja otrokovo ustvarjanje, kot jo navaja M. 

Zagorc (1992), je naprimer igra semaforji, kjer se otrok giba glede na vidne signale. Rdeča 

pomeni stop, oranžna je znak za gibanje na mestu, zelena pa gibanje v teku. Hitro menjavanje 

signalov spodbuja razvoj občutka za začetek in zaustavljanje gibanja.  Igre so lahko 

individualne, lahko pa izbiramo takšne, ki se izvajajo v paru ali v skupini. Igra zrcalna 

gibanja, ki jo lahko izvajamo v dvoje ali v skupini, je igra, pri kateri vodja (morda sprva 

vzgojitelj, kasneje pa vlogo vodje prevzame otrok) ustvarja gibanje, ostali pa ga posnemajo. S 

tem razvijamo gibalno pomnenje in improvizacijo.  

  

http://www2.arnes.si/~gschmi/
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4 VMESNI MODEL ZA IZVAJANJE PLESNE UMETNOSTI V VRTCU 
 

Za umetniške dejavnosti v vrtcu je predvideno, da naj bi otrok sam iskal, raziskoval ter na 

koncu tudi našel rešitev za idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo ali problem. Vloga 

odraslega pri tem je, da jih spodbuja in je pozoren na vsako, še tako skromno otrokovo 

napredovanje.  Vzgojitelj otrokovih del ne sme ocenjevati, še manj pa grajati. Pri tem se mora 

zadržati tega, da bi otroka vodil  k ustvarjanju shematičnih, všečnih, običajnih oblik (v plesu 

bi to bile v naprej določene koreografije). Najpomembneje pa je, da se vzgojitelj zaveda, da je 

pri vsakem umetniškem ustvarjanju najpomembnejši proces plesnega ustvarjanja in ne 

produkt (Geršak in Lenard, 2012).  

Zgoraj zapisana trditev pa v praksi pogosto ni upoštevana. Analize so pokazale
1
, da študentom 

primanjkuje konceptualnih nastavkov in orodij za izvedbo in evalvacijo plesnih dejavnosti v 

vrtcu. Ti sicer pri načrtovanju izhajajo iz ciljev, ki so zapisani v kurikulumu za vrtce, vendar 

so ti cilji bolj splošne usmeritve, medtem ko bolj specifični cilji, ki so že tako ali tako redki, 

ostajajo neuresničeni. Razlog za to je pomanjkanje znanja in konceptualne opredelitve 

lastnega dela. Pri plesnih dejavnostih v vrtcu je večina strokovnih delavcev, predvsem tistih 

na začetku kariere, zadovoljna že s splošnimi opredelitvami uresničitve svojih zastavljenih 

ciljev, v smislu, da so otroci ob plesu uživali, se izražali in ustvarjali. To je seveda preveč 

široko zastavljeno, hkrati pa je tovrstna evalvacija preveč splošna in predvideva, da otrok ob 

lastnem izražanju in ustvarjanju osebnostno, socialno in  motorično napreduje. Obratno pa 

najdemo drugo skrajnost, ko vzgojitelji otroke učijo v naprej sestavljenih koreografij. Z njimi 

seveda najbolj ustrežejo staršem na kakšnih prireditvah, zagotovo pa s tem otroke prikrajšamo 

ustvarjalnosti ter izraznosti in jim onemogočimo njihova naravna gibanja. Otroci so v tem 

primeru pravzaprav neke vrste profesionalni plesalci, vzgojitelji pa koreografi, kar pa na 

noben način ne sodi v predšolsko vzgojo in vrtec (Geršak in Lenard, 2012). 

O omenjeni problematiki je bila izvedena raziskava
2
, v kateri so ugotavljali, v kolikšni meri 

vzgojitelji in vzgojiteljice v slovenskih vrtcih vključujejo procesno-ustvarjalne plesne vsebine 

pri delu z otroki v primerjavi z učenjem v naprej izdelanih koreografij. Raziskava je bila 

izvedena v letu 2009, vanjo pa je bilo vključenih 810 vzgojiteljev in vzgojiteljic iz različnih 

                                                           
1
 Analiza je bila izvedena s pomočjo pregleda približno 200 seminarskih nalog študentov predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Kopru (Geršak in Lenard, 2012). 
2
 Podana problematika je bila raziskana skozi izobraževanje slovenskih vzgojiteljev za izvajanje elementov 

posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani (Geršak, 2010). 
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vrtcev po Sloveniji. Rezultati so pokazali, da se večji del vzgojiteljev in vzgojiteljic pri 

svojem delu še vedno poslužuje stereotipnega poučevanja plesnih vsebin, tj. učenje 

koreografij, manj  pa je takšnih, ki za delo uporabljajo procesni model ustvarjanja, kjer je cilj 

proces in ne le produkt. Druga ugotovitev iz raziskave je bila, da so v vrtcih najpogosteje 

zastopane gibalno-rajalne igre in ples kot sprostitev. 

Z raziskavo so ugotovili, da v vrtcih srečujemo dva različna pristopa, na eni strani učenje 

koreografij, kjer je delo usmerjeno le na produkt, na drugi strani pa pedagoški model, kjer je 

sicer v ospredju proces, ki pa ne razvija otrokove plesnosti in ustvarjalnega spoznavanja 

elementov plesa (prav tam). 

 

4.1 PROFESIONALNI IN PROCESNI MODEL TER  ZDRUŽEVANJE OBEH 

MODELOV V  VMESNI MODEL POUČEVANJA 
 

Model profesionalnega učenja plesa se je v izobraževanju najprej pojavil v Angliji, v 60-ih in 

70-ih letih prejšnjega stoletja. Temeljil je na učenju določenih tehnik plesa (jazz, balet idr.). 

Glavni cilj tega modela je bil izoblikovati trenirane plesalce, ki obvladajo določeno tehniko 

plesa in z njimi ustvarjati dela, ki bodo primerna za nastope pred publiko. Tu pa so se pojavile 

kritike, saj je bilo v procesu vse preveč treningov, premalo ali skoraj nič pa dopuščanja 

kreativnosti učencev samih (Smith-Autard, 2002, v Geršak in Lenard, 2012). V Sloveniji 

lahko opazimo uporabo takšnega načina dela predvsem pri starejših generacijah vzgojiteljev 

in vzgojiteljic, ki otroke učijo v naprej sestavljenih koreografij in pri tem ne spodbujajo 

ustvarjalnega giba. V ospredju je torej produkt in ne proces, vzgojitelj pa v procesu 

predstavlja glavno in edino avtoriteto, ki svoje znanje prenaša na otroke (Geršak in Lenard, 

2012). 

Njegovo nasprotje, procesni oz. pedagoški proces, je svoboden, odprt in na otroka usmerjen 

pristop v modernem  izobraževanju plesa. Izhaja iz ideje Rudolfa Labana in ga umeščamo v 

40. leta prejšnjega stoletja. Bistvo pedagoškega modela je proces nastanka plesa in njegovih 

čustvenih vplivov za celostni razvoj otroka (Kroflič, 1999 in Laban, 2002, v Geršak in 

Lenard, 2012). Osrednji poudarek je na procesu izvajanja plesne vzgoje, pri čemer je otrok 

individualni ustvarjalec, njegovo telo pa mu omogoča komunikacijo in raziskovanje. Poudarja 

naravno gibanje,  izhodišče za ustvarjanje gibanja pa je posameznikova ustvarjalnost. Model 

je torej usmerjen k procesu, ne glede na produkt, plesno predstavo, ki bi iz tega lahko nastala. 
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Model vmesne poti (Smith-Autard, 2002, v Geršak in Lenard, 2012) predstavlja način, kako 

združiti načela obeh pristopov, (torej h koreografiji usmerjenega profesionalnega pristopa, ter 

procesno usmerjenega pedagoškega,  brez poudarka na ustvarjalnem  spoznavanju elementov 

plesa ter otrokovega razvoja plesnosti), hkrati pa iz tega pridobiti še veliko več.  

Če ples pojmujemo kot umetnost, je pomembno, da proces plesa vključuje tako ustvarjanje in 

izvajanje, kot tudi gledanje, s katerim izkazujemo naklonjenost plesu kot umetnosti (Smith-

Autard, 2002, v Geršak in Lenard, 2012). Zavedati se moramo, da ni starostne omejitve za 

izvedbo vseh treh korakov procesa. Tudi najmanjši otroci lahko sodelujejo pri vseh treh 

korakih.  Ples kot umetnost namreč ni le profesionalno izvajanje, v to lahko uvrstimo tudi to, 

kar otroci ustvarijo sami zase.  

Podobne tri korake lahko zasledimo tudi v pedagoškem konceptu Reggio Emilia, ki vsebuje 

fazo presenečenja, doživljanja in izvajanja. Faza presenečenja zajema predstavitev teme, ki jo 

želimo izvajati, na način, da otroke motiviramo, jih spodbujamo k raziskovanju in v njih 

prebudimo željo po novem znanju o tem, kar smo jim predstavili. Presenečenje v otroku 

namreč prebudi čustveno vez do videnega oz. slišanega,  kar je pomembno, če želimo, da se 

otrok ne naveliča prehitro. V drugi fazi, fazi doživljanja, se otrok spoznava s prostorom,  

materiali, predmeti, zvoki ... V fazi izvajanja  pa otrok ustvarja, se izraža s pomočjo 

pridobljenih informacij (Geršak in Korošec, 2011). 

Model  raziskovanja plesne umetnosti se je po teh treh načelih izkazal za pomanjkljivega.  

Model je na splošno dober in primeren za projektno delo, vendar pa je potrebno  natančneje 

opredeliti  plesno-gibalno ustvarjanje, izvajanje in cenjenje plesa kot umetnosti. Vse to pa 

vključuje vmesni model, ki bi lahko bil iztočnica za plesno umetnost v vrtcih (Geršak in 

Korošec, 2011). 

Model namreč združuje pomembne lastnosti profesionalnega ter pedagoškega modela, 

poudarek pa je na tem, da se pozornost posveča tako procesu kot tudi produktu v plesni 

pedagogiki (Smith-Autard, 2002 v Geršak in Lenard, 2012). Prinaša tudi nove ideje, na primer 

načelo sodelovanja plesne umetnosti z umetnostnim, vzgojnim, procesnim, estetskim in 

kulturnim izobraževanjem (Geršak in Lenard, 2012). Otrok naj bi postopno razvijal 

kreativnost in domišljijo, hkrati pa pridobival tudi znanje plesa, torej plesne discipline in 

tehnike.  Pri izvajanju plesne dejavnosti po treh predvidenih korakih, torej ustvarjanja, 

izvajanja in cenjenja, plesna vzgoja v splošnem vzgojno-izobraževalnem sistemu prispeva k 
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umetniški, estetski in kulturni izobrazbi otrok in mladine na vseh stopnjah izobraževanja 

(Rupnik,  2013). 

V. Geršak in Lenard (2012) ugotavljata, sodeč po pregledu seminarskih nalog, da mlada 

generacija vzgojiteljev poudarja proces pred končnim produktom in se osredotoča bolj na 

osebno izraznost otroka, subjektivno eksperimentiranje in izražanje med samim plesom. Če 

pri plesnem ustvarjanju že pride do nekega produkta, pa je ta viden skozi osebne cilje otroka, 

torej skozi njegovo zadovoljstvo, izražanje ... kar naredi proces ustvarjanja popolnoma 

subjektiven  in nepreverljiv tako z vidika učenja kot z vidika ustvarjanja (Best, 1985, v Geršak 

in Lenard, 2012).  Ne glede na to, kako dober se je vzgojitelju morda zdel sam proces 

ustvarjanja, pa mentalnih procesov ne moremo ocenjevati brez končnega produkta. Ravno 

zato je priporočljiv vmesni model, ki s svojimi tremi fazami ustvarjanja ponuja tudi 

evalvacijo, saj ima za cilj tudi končni izdelek. 
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5 PLESNA DRAMATIZACIJA 
 

Plesna dramatizacija je samostojna spontana ali usmerjeno gibalno- plesna igra. Izhaja lahko 

iz resničnega ali izmišljenega dogodka, ali iz literarnega dela. Lahko je vodena, tako da 

zraven pripovedujemo, ali pa vlogo pripovedovalca prevzame otrok. Po navadi vključuje 

različne vrste plesnih dejavnosti (Koban Dobnik, 2005). G. Schmidt (2013) dodaja, da je 

pomembno, da so vsi sodelujoči ves čas prisotni na prizorišču, saj se le tako lahko popolnoma 

vživijo v svojo vlogo in jih med čakanjem na njihov trenutek ne zamoti kaj drugega, kar bi jih 

lahko odvrnilo od igre. Tako vzgojitelj poskrbi tudi za to, da otroci, ki nimajo glavnih vlog, 

niso prikrajšani oz. se ne čutijo manjvredne. V  nasprotju s Koban Dobnik pa G. Schmidt  

(2013) poudarja, naj odrasel med plesno dramatizacijo ne bere teksta in ne opisuje dogajanja. 

Če pa vseeno želi opisati prizorišče, naj to stori pred pričetkom. Komentarji med samo plesno 

dramatizacijo so odvisni od razpoloženja otrok, saj niso vsi otroci vedno enako razpoloženi. 

Vzgojitelj se v primeru, da ni dovolj vlog, lahko izmisli nove, tako da je prav vsak otrok 

vključen v ustvarjanje. Časovno plesno dramatizacijo vedno prilagodimo otroku, kadar 

zanimanje popusti, jo prekinemo (na kratko povemo zgodbo do konca), spet drugič se več dni 

zadržimo na istem prizoru, če je takšna želja otrok. Pomembno je, da smo pazljivi, da 

spremljamo odzivanje otrok in jim ne kratimo njihove ustvarjalnosti (prav tam). 

Plesna dramatizacija v predšolskem obdobju nam omogoča veliko medpodročnih povezovanj. 

Spodbudo za plesno dramatizacijo lahko predstavljajo najrazličnejši dejavniki. To so lahko 

lutke, glasba, kostumi, scena, lahko pa željo po ustvarjanju v otrocih prebudi vsebina pesmi 

ali literarno delo, kot je to v mojem primeru delo Zvezdica Zaspanka avtorja Frana 

Milčinskega. V gibalno ustvarjanje lahko vključimo različne rekvizite, kot so baloni, obroči 

ali trakovi. Ti otroku ponujajo mnogo izraznih možnosti, z njimi lahko ustvarja na tleh, sede, 

kleče, lahko se z njimi kotali, skače ali celo teče. S tem spoznava odnos med njim in 

predmetom, s predmetom odkriva nove korake in nove oblike gibanje. Prav tako imajo 

izjemen pomen maske in kostumi, ki otroku omogočajo, da se vživi v vlogo, hkrati pa mu 

dajejo anonimnost, zaradi česar postane bolj sproščen in odprt, njegovo ustvarjanje pa s tem 

pride bolj do izraza (Zagorc, 1997). 

Poleg zunanjih spodbud, pa za ples lahko uporabimo tudi notranje. Te izhajajo iz predhodnih 

doživetij oziroma iz domišljijskih predstav posameznika. Notranje spodbude v otroku 
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prebudijo razna gibanja, vedenja živali, oblike v okolju, lastna doživetja ... (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Najpogosteje pa je spodbuda za plesno dramatizacijo glasba, ki nudi ritmično spodbudo, ki 

nas osvoji in nas nekako premami k gibanju.  

Izbiri glasbe mora vzgojitelj posvetiti posebno pozornost. Ta mora biti namreč ustrezno 

izbrana glede na starost otrok ter njihove izkušnje s poslušanjem. Ni pa potrebno, da se v 

predšolskem obdobju osredotočimo le na otroško glasbo, primerna je tudi glasba namenjena 

odraslim (Moog, 1968, v Denac, 2002). Vzgojitelj mora otrokom ponuditi kvalitetno glasbo, 

primerno za njihov razvoj, česar seveda popevke z radia ne ponujajo. Za poslušanje glasbe 

lahko izbiramo med različnimi deli tako ljudske kot tudi umetne glasbe. Pomembno je, da 

smo pri tem kritični in poiščemo dobre primere.  

Za plesno dramatizacijo načeloma izbiramo klasično glasbo iz vsega sveta in različnih 

obdobij, izogibamo pa se otroškim pesmicam, saj, kot navaja Geršak (2006), te v večini 

primerov niso namenjene plesu, ker imajo enakomeren ritem. 

Pri plesni dramatizaciji moramo poskrbeti tudi za ustrezno sceno in kostume. Oboje mora biti 

primerno izbrano in izdelano, saj prebogata scena in kostumi lahko gledalcu odvračajo 

pozornost od samega dogajanja, nasprotno pa slabo izdelani predstavo naredijo pusto. Kot 

navaja Neubauer (2006), naj bi kostum ples dopolnjeval, ne pa odvračal pozornosti od 

plesalcev in njihovega gibanje. Material kostuma mora biti lahek, da plesalcu omogoča 

prosto, svobodno gibanje, saj ga težki in trdi materiali naredijo okornega in mu onemogočajo 

izvedbo določenih gibov. Večji razhodi med različnimi avtorji pa se pojavljajo pri maskah in 

deli kostuma. Ahačič (1969) ter M. Zagorc (2006) sta mnenja, da v primerih, ko otrok igra 

vlogo živali ali pa starejšega človeka, z masko lahko dosežemo krasne učinke, hkrati pa 

otroku ponudimo varno zavetje, saj ima občutek, da ga nihče ne vidi. Medtem ko G. Schmitdt 

(2014, v Bukovec, 2014) meni, da uporaba mask, ki prekrijejo otrokov obraz, v vrtec ne sodi. 

Ti se namreč v maskah ne počutijo dobro, hkrati pa te maske v večini primerov zakrivajo usta, 

kar je sicer sprejemljivo, kadar vloga ne govori, če pa ima predviden govorjeni tekst, pa 

maska ne sme prekrivati ust.  

Tudi rekviziti morajo biti ustrezno izbrani, saj je njihov namen, da podkrepijo igrano vlogo.  

Ne smejo ovirati plesa, niti ni potrebe po njihovi uporabi tam, kjer je že iz kostuma in plesa 

razvidno, kaj želi otrok ponazoriti. 
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Odgovornost odraslega pri vsem tem je, da spodbude črpa iz raznih kurikularnih področij, ne 

le iz umetnosti. Tudi druga področja lahko otroka spodbudijo h gibanju in v njem prebudijo 

ustvarjalnost.  
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6 USTVARJANJE PLESNE PREDSTAVE ZVEZDICA ZASPANKA 
 

Za empirični del diplomskega dela smo z otroki pripravili plesno predstavo Zvezdica 

Zaspanka po modelu vmesne poti (Smith-Autard, 2002). 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Plesne predstave so pogosto del vrtčevskega življenja, predvsem takrat, ko so na sporedu 

proslave, nastopi pred starši ali kakšen podoben dogodek. Tako se pogosto zgodi, da se 

vzgojitelj na začetku marca zave, da se bliža materinski dan in je čas, da z otroki nekaj 

pripravijo. Zgodi se, da priprava dogodka nato postane cela živčna vojna, saj je treba pohiteti, 

otrok pa s tem izgubi možnost celostne izkušnje ustvarjanja plesne predstave. Takšni dogodki 

so sicer vse manj pogosti, pa vendar se še dogaja, da so otroške predstave nato delo 

vzgojitelja in je v njih zelo malo otrokovega ustvarjanja. Model vmesne poti (Smith-Autard, 

2002) se odmika od v naprej določenih  koreografij, oddaljuje se od usmerjenosti na produkt, 

pa vendar ga hkrati ponuja. Tako otrok izkusi celoten proces ustvarjanja plesne predstave, 

preizkusi se v ustvarjanju korakov, koreografije, nastopa pred občinstvom in je tudi sam del 

občinstva (med ustvarjanjem moramo namreč poskrbeti, da se otrok prične učiti, kako kritično 

ocenjevati plesno ustvarjalna dela).  

Zato sem se odločila, da na podlagi usvojenega teoretičnega znanja naučeno prenesem v vrtec 

in model vmesne poti preizkusim  pri delu z otroki. 

6.2 CILJI 
 

Cilji diplomske naloge so: 

 na podlagi različne literature predstaviti model vmesne poti, kot način dela pri 

umetnostnem področju plesa v predšolskem obdobju; 

 ugotoviti, ali model vmesne poti pri plesu otroku omogoča participacijo, izmišljanje, 

doživljanje ter izražanje; 

 ugotoviti, na kakšen način lahko integriramo model vmesne poti v predšolsko plesno 

pedagogiko ter 

 pripraviti plesno predstavo Zvezdica Zaspanka kot primer dobre prakse uporabe 

modela vmesne poti v vrtcu. 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani                                      Diplomsko delo 

 

18 
 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Kaj otroku omogoča model vmesne poti pri integraciji plesa v predšolskem 

obdobju? 

2. V kakšnem razmerju sta proces in produkt pri uporabi vmesnega modela pri 

pripravi plesne predstave Zvezdica Zaspanka? 

3. Kakšna je vloga vzgojitelja pri uresničevanju vmesnega modela pri pripravi plesne 

predstave Zvezdica Zaspanka? 

6.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

Vzorec: Skupina predšolskih otrok  v oddelku Vrtca Tržič, v starostni skupini 4–5 let. 

Pripomočki:  

 dnevniški zapisi 

 fotografije 

 video posnetki 

 izdelki otrok 

Zbiranje podatkov: 

Podatke sem zbirala z načrtnim opazovanjem otrok pri ustvarjanju plesne predstave Zvezdica 

Zaspanka in si opažanja podrobno in sproti beležila. Pred in po vsakem srečanju sem izvedla 

intervjuje z naključno izbranimi otroki, v katerih sem poizvedovala o njihovih občutjih, željah  

in mnenju. Celoten proces ustvarjanja je bil tudi fotografiran in posnet. Podatke sem pridobila 

tudi od vzgojiteljice v skupini, ki je  podala svojo refleksijo. Pri raziskovanju sem si pomagala 

s snemanjem celotnega procesa izvajanja in z dnevnimi analizami dela. Pri raziskovanju 

doživljanja otrok sem si  pomagala s krajšimi intervjuji posameznih otrok in z opazovanjem. 

Vzorec izbire otrok za intervjuje je bil naključen.  

Obdelava podatkov: 

Podatke sem obdelala kvalitativno, za analizo rezultatov pa sem uporabila deskriptivno 

metodo pedagoškega raziskovanja. 
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6.5 POTEK IN ANALIZA USTVARJALNEGA PROCESA 
 

6.5.1 SPOZNAVANJE PRAVLJICE ZVEZDICA ZASPANKA 

 

V prilogah  se nahajajo priprave za izvedbo projekta Zvezdica Zaspanka. 

Pravljico smo brali dva dni, saj zaradi obsega in želje po motiviranosti otrok ni bilo smiselno, 

da bi vse prebrali naenkrat. Prvi dan smo prišli do glavnega zapleta, ko je Zvezdica Zaspanka 

za kazen morala na Zemljo, in moram priznati, da se je izbira mesta v knjigi, kje končati, 

obrestovala. Naslednji dan, ko sem prišla med otroke, le-ti niso mogli dočakati, kdaj bomo 

pričeli z nadaljnjim branjem. Takoj po zajtrku smo se posedli v krog in nadaljevali zgodbo. 

Ko smo prišli do konca, smo se ob ilustracijah pogovorili o vsebini zgodbe, nato pa so se 

otroci posedli k mizam in z barvicami narisali prizor, ki se jim je iz zgodbe najbolj vtisnil v 

spomin. 

Pred branjem me je presenetilo, da je velika večina otrok zgodbo že poznala. Zato sem za 

trenutek pomislila, da morda ne bodo toliko skoncentrirani na poslušanje, zlasti glede na to, 

da je zgodba zelo obsežna. Vendar so otroci takoj, ko sem pričela z branjem, pozorno 

poslušali vse do konca branja. Prvi dan se je proti koncu zgodilo, da dva fanta nista bila več 

pozorna in sta se začela ozirati po igračah, zato sem branje na ustrezni točki tudi zaključila. 

Menim, da sem s tem, ko sem končala branje na točki zapleta, v otrocih vzbudila zanimanje in 

pričakovanje nadaljevanja zgodbe. Tako drugi dan ni bilo nikogar, ki ne bi mirno in zbrano 

poslušal do konca, čeprav nam je ostala precej več kot polovica zgodbe.  

Otroci v skupini so navajeni likovnega izražanja svojih občutij in doživetij, zato tudi pri tem 

delu  ni bilo posebnih težav. Vsi so se zagnano in ustvarjalno lotili risanja svojih vtisov. Ko so 

končali, so mi tudi razložili, kaj so narisali, kar sem si zapisala, doma pa sem si nato risbe 

podrobneje pogledala in jih razvrstila po prizorih, ki smo jih uporabili za ustvarjanje 

predstave. 

Večina otrok je narisala le Zvezdico Zaspanko, z utemeljitvijo, da jim je bila celotna zgodba 

všeč (7 otrok), trije otroci so narisali prihod Zvezdice Zaspanke na Zemljo, štirje njen odhod 

nazaj na nebo oziroma ponovno snidenje z botrom Mesecem. Treh fantov se je najbolj 

dotaknil Ceferin, ker je bil močan in tudi zato, ker je potem postal dober človek, izstopale pa 

so štiri risbe: eden izmed dečkov si je najbolj zapomnil, da je Zvezdica Zaspanka rada spala, 

zato jo je narisal, kako spi, drugi je narisal prizor, ko Zvezdica ni želela na Zemljo, kar je tudi 
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zelo nazorno prikazal (Slika 5). Slika 4, predstavlja temnopoltega človeka, ki v zgodbi bruha 

ogenj, kar me je zelo presenetilo, saj je deček s tem pokazal, da si je zgodbo zelo dobro 

zapomnil, saj gre za zelo kratek odsek dogajanja.  Ena izmed slik, ki je odstopala, pa je bila 

risba dečka, ki je narisal hišo Smrkcev, ki jih je prejšnji dan gledal po televiziji in mu risanje 

obravnavane zgodbe nikakor ni bilo po volji. Dejal je sicer, da mu je zgodba všeč, vendar je 

bilo videti, da je popolnoma pod vtisom risanke, zato sem pustila, da izrazi to, kar je želel. V 

mislih sem imela tudi možnost, da vključimo v predstavo tudi Smrkce, vendar je njegovo 

navdušenje o videnem do naslednjega dne že izginilo. 

 

Slika 1: Risanje po pravljici Zvezdica Zaspanka 
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Slika 2: Zvezdno nebo 

 

Slika 3: Zvezdica Zaspanka na Zemlji 

       

Slika 4: Človek, ki bruha ogenj  
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Slika 5: Zvezdica Zaspanka mora na Zemljo 

6.5.2 PLESNA PREDSTAVA, SEZNANJANJE Z GLASBO IN IZDELAVA KOSTUMOV 

 

Tokrat smo se z otroki najprej pogovorili o zgodbi, ki smo jo brali. Otroci so odgovarjali na 

moja vprašanja in praktično brez pomoči obnovili zgodbo. Opredelili so se, da jim je zgodba 

zelo všeč in priznali, da jim je všeč ideja, da bi tudi drugim otrok iz vrtca lahko pokazali, kaj 

se je v zgodbi zgodilo. Tako smo prišli do razprave, na kakšen način bi to lahko storili. Prva 

ideja je bila predstava, nato pa je bilo potrebno doreči, kakšna. Podajali so različne predloge, 

da bi to lahko storili s skakanjem, lutkami in nenazadnje tudi s plesom. Pogovorili smo se o 

prednostih in slabostih vsakega predloga in se dogovorili, da se tokrat preizkusimo v plesu. 

To je sicer poželo malce negodovanja s strani fantov, ki pa je izginilo takoj, ko so zaslišali 

glasbo. Glasbo smo najprej poslušali, nato pa smo se lotili plesnega raziskovanja. Otroci so ob 

poslušanju glasbe ustvarjali gibanja, glede na njihovo občutenje glasbe. Kadar je bila glasba 

tiha, mirna je bila njihovo gibanje umirjeno, gibi daljši in bolj povezani, kadar je imela glasba 

hitrejši tempo ali je bila glasnejša, pa je njihovo gibanje postalo intenzivnejše, gibi bolj 

odsekani, opazila sem, da so ob takšnih glasbi prevladovali raznorazni poskoki.  

S sodelovanjem otrok pri pogovoru sem bila izredno zadovoljna. Že samo navdušenje, ki so 

ga pokazali, ko so končno dočakali moj prihod v skupino, me je lepo presenetil. V razpravi o 

predstavi so podajali zelo konstruktivne opombe in so se že dotikali podrobnosti, ki bodo 

zaznamovale našo predstavo. 
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Nekaj težav sem opazila pri poslušanju glasbe. Poslušanje sem namreč na začetku morala 

prekiniti, saj otroci niso upoštevali navodil, kako se glasba posluša. Vmes so postali nemirni 

in se začeli pogovarjati, tako da glasbe niti niso slišali. Zadevo sem rešila tako, da sem jih 

vprašala, kako bi se oni počutili, če bi se gledalci med njihovim nastopom pogovarjali in ne bi 

sledili nastopu. Nad tem vprašanjem so se zelo zamislili, saj so v ponovnem poskusu glasbo 

poslušali zbrano in tiho. Skupaj smo nato skladbe razvrstili glede na dogajanje v zgodbi. 

Ko smo se lotili plesa ob glasbi, so fantje najprej poskusili malo divjati, zato sem se odločila, 

da bo njihov nastop »mini avdicija« za vloge. To jih je spodbudilo, da so se vsi potrudili po 

svojih najboljših močeh, seveda pa je na dodelitev vlog nato imel večji vpliv pogovor z otroki 

ter njihove želje. Obe z vzgojiteljico sva bili izredno presenečeni nad plesom deklice, ki je še 

do pred kratkim veljala za bolj tiho, sramežljivo in se je držala bolj v ozadju. Tokrat se je 

vživela do te mere, da se nisva mogli nagledati njenega ustvarjanja. Na njeno ustvarjalnost 

sva opozorile tudi preostale otroke, ki so njen ples opazovali z navdušenjem. Vloge sem nato 

razdelila tako, da so bili vsi zadovoljni, upoštevala pa sem, da nekaj otrok ni preveč 

samozavestnih, ko je potrebno nastopati pred nekom, zato je več otrok dobilo iste vloge. Tako 

tisti, ki imajo težave z nastopanjem, ne bi imeli občutka, da so sami pred občinstvom. 

Upoštevala sem tudi želje otrok in tako smo dobili kar štiri Zvezdice Zaspanke, tri botre 

Mesece, tri komete Repatce, štiri sladoledarje, dva razbojnika Ceferina ter tri zvezde. Otroci 

so bili nad dodeljenimi vlogami navdušeni, dogovorili pa smo se, da se to lahko še spremeni 

glede na njihovo sodelovanje ter glede na to, kam nas bo ustvarjanje pripeljalo.  

Naslednji dan smo se lotili ustvarjanja kostumov. Iz koprene za prekrivanje gred sem jim 

naredila pregrinjala, ki so jih nato poslikali s tempera barvami. Kljub temu da so bili kostumi 

pobarvani zelo pisano in nič kaj zvezdam podobno, sem bila zelo zadovoljna, ker je lastno 

delo otrok vedno najlepše. Pri ustvarjanju kostumov sem opazila, da so se otroci izredno 

trudili prikazati svoj lik, iz pogovora s posamezniki sem ugotovila, da želijo pokazati, kakšen 

razbojnik brez srca je bil Ceferin, in kako lepe in mile so bile zvezde. Tu se je pokazalo 

njihovo doživljanje zgodbe. Vidno je bilo, da se jih je le-ta resnično dotaknila, hkrati pa so jih 

še bolj spodbudile njihove vloge, saj se je vsak otrok posvetil svojemu liku in razmišljanju o 

njegovem karakterju in pomenu v zgodbi. Ko so bili kostumi izdelani in pripravljeni za 

uporabo, sem otroke spodbudila k preizkusu le teh. Plesali so na že znano glasbo, opazila sem, 

da so tokrat pokazali več raznolikih gibov, preizkušali so načine, kako uporabiti oblačilo za 

nova gibanja. Deklicam je bilo predvsem zanimivo, kako pregrinjala plapolajo ob vrtenju. Po 

plesnem raziskovanju so sami ugotovili, da bomo za predstavo potrebovali tudi oder in sceno, 
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zato smo izdelali zvezde iz papirja, ki smo jih nalepili na zaveso, ki bo krasila naš oder.  Pri 

podajanju idej, kako mora izgledati igralnica, ko bodo prišli gledalci, so bili zelo aktivni, 

najbolj se mi je v spomin vtisnila ideja o zastavah. Neka deklica je namreč predlagala, da na 

naš oder obesimo zastavo: »Tako, veš Lea, belo pa modro pa rdečo, ker je to barva Slovenije, 

pa tudi zato, ker je tole prireditev in na njih morajo biti zastave.« Žal smo na to idejo kasneje 

pozabili, saj so otroke prevzele čisto druge stvari v zvezi s predstavo.  

6.5.3 USTVARJANJE PLESNE PREDSTAVE ZVEZDICA ZASPANKA 

 

Predhodno smo z otroki uredili vse potrebne stvari za našo predstavo. Nato smo se 

pogovarjali o tem, kaj nam pravzaprav še manjka. Med pogovorom smo dobili še veliko 

dodatnih idej o tem, kako urediti igralnico, da bo čim bolj podobna gledališkemu prostoru, kar 

nekaj časa pa so otroci potrebovali, da so doumeli, da je ključna stvar, ki nam pravzaprav 

manjka, ples.  

Otroke sem razdelila v štiri skupine, tako da je imela vsaka skupina svoj prizor, za katerega je 

nato ustvarjala predstavo. Na začetku so otroci le stali in niso vedeli, kaj bi počeli, kako bi 

plesali, kaj pravzaprav od njih sploh želim. Otroci namreč še nikoli niso sami ustvarjali 

predstave. Ker ustvarjanje ni steklo, sem se nato vsaki skupinici posebej posvetila. Pogovorili 

smo se o njihovem prizoru, o občutjih, ki jih ob tem prizoru čutijo, oni pa so nato poskušali 

ustvariti nekaj, kar bi pokazali ostalim skupinam. Za prvi dan, predvsem glede na 

neizkušenost otrok, sem bila z njihovim vloženim trudom zadovoljna. Otroci so počasi 

postajali bolj samozavestni, nekateri so se že zelo sprostili in pokazali kar nekaj ustvarjalnosti, 

nekateri pa so bili še vedno sramežljivi, kar se je videlo po tem, da so bili zelo zadržani. 

Z dejavnostjo smo končali, ko je vsaka skupina pokazala, kaj so sestavili. Naročila sem jim, 

naj do naslednjega dne premislijo o svoji vlogi, da bodo lahko nadaljevali z ustvarjanjem.  

Po prvem ustvarjalnem dnevu sem veliko premišljevala o tem, kako bi otrokom lahko 

pomagala, da se znebijo sramežljivosti in se lažje vživijo v nadaljnje ustvarjanje. Čeprav sem 

želela, da bi otroci najprej ustvarili dele predstave, ki bi jih jim jaz nato pomagala sestaviti v 

celoto, sem ugotovila, da to ne bo tako enostavno kot sem si predstavljala. Zato sem se 

odločila, da poskusim na drugačen način.  Ob prihodu v skupino sem najprej, brez 

obrazložitve, odmaknila vse mize in pred njih postavila eno vrsto stolov in eno vrsto blazin. 

Otroke sem prosila, naj se posedejo. To je v njih prebudilo ogromno zanimanja in skritega 

pričakovanja. Odločila sem se namreč, da bi naša predstava morda lažje stekla, če jim začrtam 
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prostor in čas ustvarjanja. Tako sem, glede na dogajanje zgodbe, klicala otroke na sredino 

igralnice, ki je bila naš oder, kjer so oni nato plesali. Ideja se je izkazala za dobro, saj smo 

dejansko brez kakršne koli prekinitve odplesali celotno zgodbo. Ustvarjanje plesa sem 

popolnoma prepustila otrokom, usmerjala sem jih le toliko, da so vedeli, kdaj kdo nastopa. 

Ker je pomembno, da otroci nimajo občutka, da čakajo na svoj nastop, so tisti, ki so sedeli, 

imeli nalogo, naj se delajo, da spijo, kot to delajo zvezde čez dan.  To se jim je zdelo zelo 

zanimivo, menjali so položaje, nekateri so sedeli, drugi ležali, spet tretji so prišli na idejo, da 

se bodo ulegli drug na drugega. Otroci so se, ko so bili na vrsti za ples, tokrat resnično 

izkazali. Nekaj jih je sicer še imelo težave z zadržanostjo, vendar je bilo tega veliko manj kot 

dan prej. Najprej smo poskusili brez glasbe, drugič pa sem zraven že vključila glasbo, ki je 

otroke še bolj spodbudila. Trije fantje pa so se odločili, da v predstavi ne želijo sodelovati. 

Spoštovala sem njihovo odločitev in tako smo dobili tudi prve gledalce, ki so nato dobili tudi 

nalogo, da povabijo izbrano skupino na predstavo in jih ob prihodu pospremijo do njihovih 

sedežev. Tako sem poskrbela, da nihče ni bil izključen iz sodelovanja, kljub temu da nastopati 

niso želeli. 

V prihodnjih dneh smo našo predstavo vadili. Otroci so lepo napredovali, pojavljali so se novi 

gibi, vsakič so želeli pokazati več. Izmišljali so si nove gibe, vse bolj so izražali svoja čustva, 

opazila sem tudi več sodelovanja med otroki. Sprva je vsak otrok plesal zase, nato pa so se že 

dogovarjali, kako bi skupaj pokazali prizor. Kakšen dan je bila motivacija za ustvarjanje višja, 

kakšen dan nižja.  

Doma sem otrokom izdelala naglavne trakove, z likom njihove vloge. Pojavilo se je namreč 

vprašanje s strani otrok, kako bodo gledalci vedeli, katere vloge imajo otroci. Naše ustvarjanje 

je vse bolj postajalo podobno pravi predstavi, otroci pa so bili že nestrpni, kdaj bodo lahko 

svoje delo pokazali vrstnikom.  
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Slika 6: Preizkušanje kostumov  za nastop 

 

6.5.4 ZADNJE PRIPRAVE IN DAN NASTOPA 

 

Otroci so se dogovorili, da želijo na nastop povabiti otroke iz najmlajše skupine. Njihova 

utemeljitev je bila, da se bodo ti iz predstave največ naučili, čeprav sva z vzgojiteljico hitro 

ugotovili, da je razlog  v tem, da ima veliko otrok iz skupine tam mlajše bratce in sestrice. Ena 

izmed deklic je predlagala, da ona nagovori otroke pred predstavo in jim pove, kaj si bodo 

ogledali. Nato smo obesili zavese in prestavili mize, tako da je bil prostor nared za prihajajoči 

nastop. Povadili smo še, kako bomo prišli v igralnico. Njihova želja je bila, da niso v igralnici, 

ko otroci pridejo, da ostanejo ta čas skriti v garderobi, tudi ideja s stoli in blazinicami je 

odpadla, saj so želeli biti skriti za pregrado, po njihovih besedah naj bi tako bilo v pravih  

predstavah. Pri poskusu prihoda v igralnico pa smo imeli težave. Na hodniku je vladala tišina, 

a takoj, ko so vstopili v igralnico, se je začel vesel klepet. Zato smo se morali pogovoriti o 

tem, ali nastopajoči lahko govorijo med nastopom, se smejejo, porivajo, ali pa morajo biti 

tiho, zbrani in pripravljeni na nastop. Otroci so se strinjali, da morajo biti tiho, vendar nam to 

v naslednjih treh poskusih še ni uspelo. Zato sem se odločila, da otroci pred vrati zaklenejo 

svoja usta z navideznimi ključavnicami, ključe pa nato dajo meni v roko. Končno je uspelo.  

Le deklica, ki naj bi nagovorila goste, se je spomnila, da mora še govoriti, zato je rekla, da mi 
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lahko ona ključe da šele, ko bo povedala svoj govor. Sedaj smo bili pripravljeni na nastop, ki 

nas je čakal naslednje jutro. 

V skupino sem prišla en uro pred nastopom, zato da smo hitro še enkrat odplesali in povadili 

naš nastop. Nato smo odšli v garderobo in počakali na znak, da so gledalci pripravljeni. 

Opazila sem, da ima kar veliko otrok tremo, zato smo vsi tremo dali v balon, ga napihnili in 

počili. Nato smo počasi odšli v igralnico.  

Najprej je sledil nagovor otrok, nato pa sem vklopila glasbo. Predstava je potekala odlično. 

Mislim, da so presenetili še sami sebe, ne samo nas vzgojiteljic, saj je bil dejanski nastop še 

boljši kot vse naše vaje.  Malčki, ki so nas gledali, so bili popolnoma tiho, ko smo končali, pa 

smo dobili bučen aplavz. Otroci so se na koncu še priklonili, čisto spontano, saj o tem med 

vajami niti nismo razmišljali.  Vzgojiteljica otrok, ki so gledali, jih je izredno pohvalila in jim 

poklonila vrečko bonbonov, tako da je bilo veselje ob odlično izpeljanem nastopu še večje.  

Najbolj so me nasmejali, ko niso bili prepričani, ali se lahko zahvalijo, ker jim še nisem vrnila 

ključev od ust. Ko so se otroci poslovili, smo se z nastopajočimi zbrali v krogu. Na tej točki 

sem tudi jaz pohvalila njihov nastop, se jim zahvalila za sodelovanje  in jim vrnila ključe. V ta 

namen sem jim tudi pripravila majhne sponkice z zvezdicami, da jih bodo spominjale na 

njihov trud. Spodbudila sem jih, naj v prihodnje povabijo še kakšno skupino in nastopijo. 

 

Slika 7 Oblačenje kostumov 
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Slika 8 Zadnja usklajevanja pred nastopom 

 

Slika 9 Zvezdica Zaspanka gre na Zemljo 
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Slika 10 Ceferin podre sladoledarja 

              

 

Slika 11 Zvezdica zaspanka in Ceferin se učita pisati besedo »ljuba« 

 

Slika 12 Ples zvezd 
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Slika 13 Zvezdica Zaspanka na Zemlji 

 

Slika 14 Priklon nastopajočih 
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6.6 UGOTOVITVE 

 

1. raziskovalno vprašanje: Kaj otroku omogoča model vmesne poti pri integraciji 

plesa v predšolskem obdobju? 

 

Model vmesne poti se je izkazal za primernega pri delu s predšolskimi otroki. Otroci so bili 

med ustvarjanjem plesne predstave izredno motivirani, vključevali so se v oblikovanje 

predstave, tako pri nastajanju samega plesa kot tudi pri oblikovanju kostumov in prizorišča. V 

samem procesu so pokazali veliko domišljije, izražali so svoja občutja in krepili svoje 

sposobnosti. Naučili so se opazovati, kritično gledati in se vživeti tako v vlogo ustvarjalca kot 

tudi gledalca. Menim, da je delo po modelu vmesne poti tako meni kot otrokom omogočilo 

celovito izkušnjo, participacijo, izmišljanje, doživljanje ter izražanje. Prav za slednje, 

izražanje, sem potrditev dobila s strani deklice, ki je bila pred tem zelo zaprta vase, je slabše 

komunicirala tako z otroki kot z vzgojiteljicami, z možnostjo ustvarjalnega giba pa se je 

odprla, kar je, po besedah vzgojiteljice, vplivalo tudi na njeno nadaljnje vključevanje v 

skupino.  

2. raziskovalno vprašanje: V kakšnem razmerju sta proces in produkt pri uporabi 

vmesnega modela pri pripravi plesne predstave Zvezdica Zaspanka? 

 

Kot sem zapisala v teoretičnem delu, sta v modelu vmesne poti proces in produkt medsebojno 

povezana.  Pri ustvarjanju naše predstave smo sicer že skoraj od samega začetka imeli v 

mislih produkt, torej nastop pred drugimi otroki, vendar je bil v sprva ospredju sam proces 

ustvarjanja predstave. Otroci so se med tem procesom imeli možnost preizkusiti v ustvarjanju 

in izvajanju, hkrati pa sem z uporabo tabličnega računalnika omogočila tudi gledanje same 

predstave. Po vsakem dnevu smo si z otroki po skupinicah ogledali posnetke posameznega 

dne. Otroci so imeli možnost kritično oceniti videno, s čimer sem krepila njihovo vrednotenje 

umetnosti. Menim, da sta proces in produkt pri modelu vmesne poti tesno povezana, po moji 

izkušnji sodeč še tesneje, kot sem si predstavljala na podlagi prebrane literature. Praktično 

nemogoče je trditi, da proces ne pripelje do produkta, saj ne glede na to, ali otroci na koncu 

nastopijo ali ne, do produkta pridemo. Produkt je namreč njihovo celotno ustvarjanje, tako 

kostumov, scene kot tudi risb in navsezadnje končni nastop. Produkt nam pri vmesnem 

modelu ponuja evalvacijo, omogoča nam, da ocenimo proces ustvarjanja in mentalne procese. 
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3. raziskovalno vprašanje: Kakšna je vloga vzgojitelja pri uresničevanju vmesnega 

modela pri pripravi plesne predstave Zvezdica Zaspanka? 

 

Pri osredotočanju na to, kaj je moja vloga kot vloga vzgojitelja pri pripravi plesne predstave 

Zvezdica Zaspanka, sem se opirala predvsem na sestavek, ki sem ga omenjala v poglavju o 

vlogi vzgojitelja, tj. da mora vzgojitelj otroke spremljati in spodbujati k raziskovanju skozi 

igro in z vprašanji, pri tem pa mora biti pozoren, da ni več le uresničevalec zadanega 

programa, temveč otroke opazuje in išče načine, kako jim pomagati pri raziskovanju in se 

zavedati, kaj mora storiti on in kaj lahko otrok naredi sam (Špoljar, 1999). 

Največ osebnih težav sem imela prav pri uresničevanju te trditve. Nekajkrat sem namreč  

želela poseči v otrokovo ustvarjanje, vendar sem se uspešno zadržala. Dlje časa kot je trajal 

projekt, lažje sem se zadrževala, na koncu pa te potrebe sploh nisem več imela. Menim, da mi 

bo ta izkušnja koristila celo življenje, saj sem ugotovila, da je otrok najsrečnejši, ko nekaj 

uspe narediti sam. Da pa mu to uspe, mu moramo dopustiti, da poskuša, dela napake in se jih 

uči sam popravljati. 

Moja vloga je bila, da sem otroke spodbujala pri ustvarjanju. Kljub temu da na začetku ni 

steklo tako kot bi si želela, sem jim pustila veliko mero avtonomnosti. Sprva sem sicer 

načrtovala, da bodo otroci najprej ustvarili plesno koreografijo, ki bi jim jo jaz nato le 

pomagala sestaviti v celoto,  a to ni uspelo. Zato sem prvi korak naredila sama: kot sem že 

omenila, sem jim začrtala prostor in čas dogajanja, nato pa vse prepustila njihovi domišljiji. 

Med ustvarjanjem sem jih spodbujala le z navodili, v smislu kako se je Zvezdica Zaspanka 

počutila, ko je morala na Zemljo, je bil boter Mesec srečen, ko je ugotovil, da je spet zaspala 

na delo ... Usmerjala sem jih na podlagi raziskovanja osnovnih elementov plesa, torej 

prostora, časa in energije.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

Ustvarjanje plesne predstave Zvezdica Zaspanka po modelu vmesne poti je bila tako zame kot 

za otroke velik izziv. Po prvih vtisih pri ustvarjanju plesne predstave sem v sebi začutila 

dvome o tem, ali zmorem, ali znam. Kaj hitro sem se spomnila na prve stavke, ki sem jih 

zapisala, ko sem pričela s pisanjem diplomske naloge, o tem, kako odrasli pogosto dvomimo o 

svojih sposobnostih. Prav to me je navdala z voljo in pogumom, da nadaljujem, ker vem, da 

zmorem. Ko sem tega zavedala sama, so to začutili tudi otroci, in uspelo nam je.  

Plesno predstavo Zvezdica Zaspanka sem pripravila kot primer dobre prakse uporabe modela 

vmesne poti v vrtcu. Bistvo našega ustvarjanja ni bil sam nastop, niti si nismo zadali nekega 

točnega dneva, kdaj bomo nastopili, ravno iz razloga, da so otroci dobili celostno izkušnjo in 

so, kot navajata V. Geršak in Lenard (2012), imeli dovolj časa za ustvarjanje svojega plesa. 

Preizkusili so se tako v ustvarjanju korakov in koreografije kot tudi v nastopu pred 

občinstvom, sprotni ogled posnetkov pa jim je omogočil, da so se preizkusili tudi v vlogi 

občinstva. Tako so otroci dobili tudi priložnost, da so se učili, kako kritično ocenjevati plesno-

ustvarjalna dela.  

Menim, da bi glede na to, da otroci niso imeli veliko predhodnih izkušenj, v proces 

ustvarjanja plesne predstave lahko vključila več plesnega raziskovanja. Poleg raziskovanja ob 

glasbi in s kostumi, bi lahko vključila zbirko kartic Plešem!, Čarobne karte, kartice Kako, ter 

gibalne zgodbe, avtorice G. Schmidt (2014). S tem bi otroke spodbudila k raziskovanju 

gibanja različnih oseb, živali in pojavov, kar bi nato uporabili pri ustvarjanju plesa za njihovo 

vlogo.  Z otroki smo sicer se podrobno pogovarjali o značilnostih likov iz zgodbe, o tem 

kakšno naj bi bilo  njihovo gibanje, ko so veseli, žalostni, jezni, prestrašeni, vendar bi morala 

otrokom na tej točki omogočiti tudi gibalno raziskovanje teme pogovora.  

Trudila sem se, da bi z ustvarjanjem naše predstave čim večim vzgojiteljicam pokazala, da 

predstave niso le nujno zlo pred pomembnimi dogodki, temveč so proces učenja, ki se ga 

lahko poslužujemo kadar koli. Ustvarjanje takšne predstave otrokom omogoča učenje na 

praktično vseh področjih, saj mora otrok razmišljati o vsem, vse od pravljice, do kostumov, 

scene, glasbe in nastopa, razvija socialne veščine, ponuja se mu možnost vključevanja v 

odnose z drugimi otroki, hkrati pa razvija svoje  motorične sposobnosti.  

Naše ustvarjanje bi lahko nadgradili v več smeri. Na koncu zaplesali pred starši. Hkrati pa bi s 

časoma lahko zgodbo razširili, upodobili več podrobnosti iz nje ali pa se bolj posvetili še 
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rekvizitom, ki jih tokrat v predstavi nismo uporabili. Glede na ustvarjalnost otrok pa bi lahko 

ustvarili čisto svojo zgodbo o Zvezdici Zaspanki, ali pa morda kar tako, o prometnem znaku, 

ki smo ga srečali na sprehodu. Ustvarjanje plesnih predstav nam ponuja nešteto možnosti za 

raziskovanje, hkrati pa nas, vzgojitelje, spodbuja k osebnostni rasti in k temu, da se naučimo, 

kdaj moramo popustiti vajeti in otrokom omogočiti, da ustvarjajo sami. Rezultat takšnega 

ustvarjanja nam na koncu nudi veliko večje zadovoljstvo kot do potankosti naučena 

koreografija, zadovoljstvo, da smo otroku omogočili, da se izrazi in ustvarja ter se pri tem uči 

in razvija.  
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8 PRILOGE 
 

 

8.1 PRIPRAVA ZA PRVI DEL IZVAJANJA PROJEKTA ZVEZDICA 

ZASPANKA 
 

 

Študentka: Lea Kosmač 

Skupina: Mavrice 

Starost otrok: 4–5 let 

 

Področje: Jezik in književnost 

Povezava z ostalimi področji: Umetnost 

Tema: Spoznavanje pravljice Zvezdica Zaspanka avtorja Frana Milčinskega 

Cilji: 

Otrok: 

- zbrano prisluhne pravljici Zvezdica Zaspanka avtorja Frana Milčinskega, 

- sodeluje pri pogovoru o pravljici, poda svoje mnenje o slišanem, komentira svoja 

občutja, izraža svoja mnenja, 

- po pogovoru razume bistvo pravljice, 

- ob ogledu slikanice pripoveduje in obnavlja vsebino pravljice, 

- z risanjem ustvarjalno podoživi usvojeno vsebino. 

Način dela: 

- individualno, skupno in skupinsko 

Material in pripomočki: 

- knjiga Zvezdica Zaspanka avtorja Frana Milčinskega 

- papir 

- tempera barve 
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Potek izvajanja: 

Otroke v jutranjem krogu seznanim s temo, ki jo bomo spoznavali v naslednjih dneh. Prvi dan 

pričnemo z branjem zgodbe. Ker je pravljica precej obsežna, predvidevam, da je ne bomo 

prebrali v enem dnevu, zato berem, dokler je skupina mirna in skoncentrirana na poslušanje. 

Ko opazim, da otroci postajajo nemirni, zgodbo ustrezno zaključim ter jim povem, da bomo 

nadaljevali naslednji dan. Po prebranem odlomku vodim pogovor o prebranem. Otroke 

sprašujem o njihovih občutjih o prebranem, jih spodbujam, da izrazijo svoje mnenje in 

njihova predvidevanja o tem, kako se bo zgodba nadaljevala.  

Naslednji dan najprej obnovimo, kar smo že prebrali, nato nadaljujem z branjem zgodbe. Če 

še vedno ne uspemo končati z branjem, ponovim isti postopek kot prejšnji dan, dokler ne 

preberemo celotne zgodbe. Ko dokončno preberemo zgodbo, se z otroki pogovorim o njeni 

vsebini in jih s podvprašanji usmerim k spoznanju bistva vsebine. 

Po pogovoru otroci svoja občutja izrazijo na papirju, kamor z barvicami narišejo motiv, ki se 

jim je najbolj vtisnil v spomin. Risbe mi bodo nato pomagale v nadaljevanju, saj bom na 

podlagi najpogostejših prizorov sestavila skrajšano verzijo zgodbe, ki bo vodilo za ustvarjanje 

plesne predstave.  
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8.2 PRIPRAVA ZA DRUGI DEL IZVAJANJA PROJEKTA ZVEZDICA 

ZASPANKA 
 

 

Področje: Umetnost - glasba in ples 

Povezava z ostalimi področji: Gibanje, likovna umetnost 

Tema: Plesna predstava – spoznavanje glasbe in izdelava kostumov 

Cilji: 

Otrok: 

- aktivno sodeluje pri pogovoru o plesni predstavi, podaja svoja mnenja in ideje, 

- pozorno prisluhne izboru glasbe, najprej v mirovanju, nato se zraven plesno izraža, 

- podaja ideje za oblikovanje kostumov za predstavo in z veseljem sodeluje pri njihovi 

izdelavi. 

 

Način dela: 

- individualno, skupno in skupinsko 

Material in pripomočki: 

- knjiga Zvezdica Zaspanka avtorja Frana Milčinskega, 

- koprena, 

- tempera barve, 

- trši karton, 

- lepilna pištola, 

- škarje. 

Potek izvajanja: 

Z otroki najprej obnovimo zgodbo, ki smo jo spoznali v preteklih dveh dneh.  Nato pričnemo 

s pogovorom, kako bi lahko zgodbo predstavili našim prijateljem v vrtcu. S podvprašanji jih 

spodbujam, da sami pridejo do spoznanja, da bi to lahko storili s plesom. Nato skupaj 

ugotovimo, kako bi ti lahko zgledalo. Ker sem na podlagi njihovih risb ugotovila, da so se jim 
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v spomin najbolj vtisnili prizori odhoda na Zemljo, samo dogajanje na Zemlji in potem 

povratek na nebo, jim predlagam, da bi se posvetili predvsem tem trem dogodkom, seveda pa 

vključimo tudi dogodek, zaradi katerega je Zvezdica Zaspanka dobila kazen. Po želji otrok 

vključimo tudi druge dogodke.  Razdelimo vloge, otroci sami predlagajo, kaj bi želeli igrati. 

Predstavim jim glasbo, ki jo bomo uporabili  pri predstavi. Najprej jih opomnim na  pravila 

poslušanja glasbe, nato pa večkrat poslušamo celoten repertoar glasbe. Nato jih spodbudim, 

da se ob naslednjem predvajanju poskusijo tudi ustvarjalno gibati, plesati.  

Naslednji dan v vrtec prinesem material za izdelavo kostumov. Iz bele koprene že doma 

izdelam pregrinjala za vse otroke, ki jih nato skupaj dokončamo, glede na otrokovo vlogo.  

Nato se tudi v izdelanih oblačilih preizkusimo v plesu na izbrano glasbo. 

Glasba za predstavo: 

- Vivaldi: Pomlad (Prvi prizor, prebujanje zvezdic, prihod kometa repatca, botra Meseca 

in kazen za Zvezdico Zaspanko), 

- Chopin: Nocturne op.9 No.2 (Potovanje Zvezdice Zaspanke na Zemljo), 

- Vivaldi: Zima (čas na Zemlji, do odhoda nazaj na nebo), 

- Offenbach: Can Can (prihod nazaj na nebo in vesel ples zvezd na nočnem nebu). 
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8.3 PRIPRAVA ZA TRETJI DEL IZVAJANJA PROJEKTA ZVEZDICA 

ZASPANKA 
 

Študentka: Lea Kosmač 

Skupina: Mavrice 

Starost otrok: 4–5 let 

 

Področje: Ples 

Povezava z ostalimi področji: Umetnost, drama 

Tema: Ustvarjanje plesne predstave Zvezdica Zaspanka 

 

 

Cilji: 

Otrok: 

- participira pri ustvarjanju plesne predstave, ustvarjalno pleše se izraža in sestavlja 

koreografijo za plesno predstavo, 

- sodeluje z ostalimi otroki, ki oblikujejo plesno predstavo, 

- pozorno spremlja nastope drugih otrok in se ob tem uči kritičnega odnosa do 

umetnosti, 

- svoje delo pokaže v nastopu pred občinstvom. 

Način dela: 

- individualno, skupno in skupinsko 

Material in pripomočki: 

- knjiga Zvezdica Zaspanka avtorja Frana Milčinskega, 

- glasbena podlaga, 

- kostumi, scena. 
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Potek izvajanja: 

Glede na to, da imamo več otrok, ki imajo isto vlogo, predstavo pa smo razdelili na več 

prizorov, sem se odločila, da sestavim skupinice, ki bodo ustvarjale posamezne prizore. Ena 

skupina bo ustvarila začetni del, ko Zvezdica dobi kazen, druga pot na Zemljo, tretja 

dogajanje na Zemlji in četrta odhod Zvezdice nazaj na nebo. 

Otroke bom motivirala za ustvarjanje in ne bom posegala v njihovo delo v smislu 

koreografiranja. V primeru, da bi se kakšni skupinici naloga zdela prezahtevna, jim bom 

pomagala z nasveti, kasneje pa jim bom pomagala tudi pri sestavljanju zgodbe v celoto.  

V primeru, da ustvarjanje na takšen način ne bo uspešno, bom poiskala način, ki bo otrokom 

bolje ustrezal.  
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