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POVZETEK 

Diplomska naloga Otroško ljudsko izročilo skozi ustvarjalni gib pri najmlajših otrocih v vrtcu 

je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu je predstavljeno ljudsko izročilo naroda (pesmi, plesi in igre) ter 

podrobneje otroško ljudsko izročilo v pesmi, plesu in igri. Osredotočila sem se na vsebine, 

primerne za otroke 1. starostnega obdobja. Opisan je plesno-gibalni razvoj otroka, plesno-

gibalne igre ljudskega izročila za otroke, stare 1–3 let, in pomen slednjih na otroka. 

Opredeljena je tudi kulturna dediščina v izvedbenem kurikulu za vrtce. 

Empirični del naloge obsega namen, cilje in zastavljena vprašanja, ki se nanašajo na 

vključitev ljudskih iger skozi ustvarjalni gib v skupino najmlajših otrok v vrtcu. Želela sem 

izvedeti, katere stare predmete, običaje, plese in pesmi otroci poznajo, katere ljudske igre se 

igrajo starši s svojimi otroki, na kakšen način se otroci vključijo v igro, ples, pesem ter kakšni 

so odzivi otrok na igro, ples in glasbo ljudskega izročila.  

Preko enomesečnega načrtovanja in raziskovanja v vzgojnem delu 1. starostne skupine je bila 

podana integracija plesne vzgoje z otroškim ljudskim izročilom v povezavi z vsemi področji 

dejavnosti.  

V nalogi sem opisala potek in izvedbo dejavnosti ter evalvacijo.  

Iz evalvacije vzgojnega dela je razvidno, da že otroci 1. starostnega obdobja preko plesno-

gibalne dejavnosti najlažje in z navdušenjem sprejemajo ljudsko izročilo ter ga nadaljujejo in 

utrjujejo z lastno pobudo v prosti igri, brez vodenja.  

Za obravnavo te teme sem se odločila, ker je o plesnem ljudskem izročilu v vrtcu v starejših 

skupinah napisanih precej diplomskih del, manj raziskano pa je plesno izročilo pri najmlajših. 

Ključne besede: ljudsko izročilo, otroško ljudsko izročilo, 1. starostno obdobje, plesno-

gibalni razvoj otroka, bibarije, rajalne igre, gibalne igre, gibalno ustvarjanje, kurikul.. 

 





ABSTRACT 

The thesis, entitled Children's folk heritage through creative movement with the youngest 

kindergarten children, consists of a theoretical and an empirical part. 

The theoretical part presents national folk heritage (songs, dances and games), focusing on 

children's folk heritage in songs, dances and games. The content in question is adequate for 

children from the first age group. The thesis describes dance and movement development of 

the child, dance and movement folk games for children aged from 1 to 3 years, and their 

significance for the child. It also describes cultural heritage as provided for in the 

implemented kindergarten curriculum. 

The empirical part of the thesis first discusses the purpose, goals and research questions 

related to the introduction of folk games through creative movement in a group of the 

youngest kindergarten children. My goal was to determine which antique objects, customs, 

dances and songs children already know, which folk games they play with their parents, how 

children engage in folk games, dances and songs and how they respond to them. 

After month-long planning and research on education in the first age group, I proposed a new 

way to integrate dance education and children's folk heritage into all areas of activity. 

The thesis also contains a description of the implementation of the activities and their 

assessment. 

The assessment of the educational tasks indicates that children from the first age group are 

more eager to embrace folk heritage through dance and movement activities. The process is 

smoother and children can further enhance the heritage at their own initiative during free play 

without being led. 

I opted for this topic because many undergraduate theses have already discussed dance folk 

heritage in older kindergarten groups, but not the youngest. 

Keywords: folk heritage, children's folk heritage, first age group, dance and movement 

development of the child, dance games, movement games, creative movement, curriculum. 
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»To, kar človek doživlja v mladih letih, kar se kali skozi otroško dušo, 

to ostane odločilno pri odraslem, iz tega rastejo nagibi, dejanja. 

Če se ti v mladih letih do česarkoli vsadi ljubezen ali pa sovraštvo v srce, 

to ostane in se pozneje vedno v taki ali drugi obliki pokaže.« 

(Prežihov Voranc) 
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1 UVOD 

Korenine narodov so v tem času pomembnejše kot kdajkoli poprej. Ljudje se preseljujejo, v 

drugih deželah iščejo varnost, ljubezen, službe … V naše okolje prihajajo različne kulture, 

običaji in jeziki. Naša dolžnost je, da se ohranimo. Kot narod. Da ohranimo naš jezik, običaje, 

navade, igre in plese. Ohranjanje in prenašanje kulturne dediščine na potomce je naša 

odgovornost.  

Naš cilj je, da bi naši otroci zrasli v pokončne, ponosne ljudi, ki bodo poznali preteklost, jo 

spoštovali in na njej gradili prihodnost.  

Preplavlja nas tehnologija, informatika in multimedija. Živimo v dobi, ko se je človek odtujil 

od samega sebe. Medosebne odnose je zamenjala komunikacija preko družbenih omrežij. 

Dotik nam je postal tuj. Igra otrok na ulicah preteklost. 

Čar igre je ravno v tem, da se otroci igrajo skupaj, da starejši pomagajo mlajšim, da ima vsak 

svoje domislice, da se učijo improvizacije, prijateljstva in še sto drugih odlik. Televizija, 

računalniške igrice današnjemu otroku vsega tega ne dajo, zato je tudi medsebojne 

povezanosti med otroki vse manj. Pa vendar odrasli tega ne smemo dopustiti. V otroštvo 

naših otrok moramo ponovno vključiti otroško igro. (Kunaver, Lipovšek, 2006)  

»Petje, igranje, ples, slika, beseda so najpomembnejši načini ljudskega izražanja, ki za otroka 

tvorijo celoto.« (Denac, Ilič, 1993, str. 9) 

»S skrbnim negovanjem kulturne dediščine v kurikulu vrtca lahko dosežemo vsebinsko 

uravnoteženost programov in z njimi oblikujemo spodbudno in kvalitetno notranjo kulturo 

življenja v vrtcu. S primernim sodelovanjem staršev lahko vrednote ljudskega izročila 

utrjujemo, bogatimo otrokov čustveni svet ter njegove vrednote, med katerimi je med 

pomembnejšimi zavedanje in spoštovanje lastne identitete.« (Meršnik, 2007, str. 8) 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 SPLOŠNO O LJUDSKEM IZROČILU 

Ljudsko izročilo obsega bogato področje ljudskih pesmi, plesov, iger, zgodb, bajk, šeg, navad, 

oblačilne dediščine idr.  

»Sodobno poimenovanje ljudskega izročila je povezano z izrazoma dediščina ali kulturna 

dediščina, ki obsegata kulturne oblike oziroma načine življenja v vseh obdobjih in družbenih 

okoljih.« (Baš, 2004, str. 292) 

Kulturna dediščina zaobjema gmotno, družbeno in duhovno prizadevanje človeka v 

določenem okolju in času; je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega 

delovanja narave ali iz nje. (Ketiš, 2007, str. 9) 

Šege so tesno povezane z ljudmi in naravo. So del kulturne dediščine narodov in imajo 

simboličen pomen. Navade so del človekovega življenja. To so dejanja, ki jih ponavljamo in 

so del našega vedenja.  

Šege in navade delimo na: življenjski krog šeg in navad (rojstvo, poroka, smrt …) in letni 

krog šeg (pustni čas, gregorjevo, velikonočne šege …). (Novak, Kmetec, 2015, str. 5)  

Ob ljudskih šegah in navadah se je plesalo, pelo in igralo.  

2.1.1 Ljudski ples 

Ljudski plesi so plesi, značilni za najširše plasti ljudstva.  

Ljudski plesi izvirajo iz izročila, ki je lahko podedovano iz davnine in ga časovno ni mogoče 

natančno opredeliti, ali pa so bili zavestno prevzeti od drugod v nekem času in so se potem 

priložnostno širili naprej ter se v nekem okolju spreminjali in prilagajali gibnosti 

prevzemnika. (Ramovš, 1992, str. 7) 
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Fuchs (2004, str. 6) poudarja, da plesno izročilo niso le plesi z izoblikovanim obrazcem 

korakov in drugih gibov, ampak tudi najbolj preprosto gibanje (hoja, tek, poskakovanje …), 

če je povezano z obredom ter šegami in navadami. 

Ramovš (1980, str. 15) navaja, da se je podoba plesnega izročila na Slovenskem oblikovala 

večinoma na podlagi povojnega terenskega raziskovanja. Plesno izročilo zgodnejših časov je 

izredno skromno in vsako predvidevanje je le ugibanje. 

Ljudski ples se loči po številu plesalcev (solistični, parni, skupinski), spolu (prevladujejo 

moški plesi), vlogi (glede na običaj), obliki plesa (krog, kača) ter z ali brez glasbene 

spremljave (petje, topotanje nog, ploskanje, harmonika, tamburaši …). (Beznik, 2015, str. 5) 

Prav ljudski ples dokazuje, da je človek prvinskost glasbe in giba nosil v sebi že od nekdaj. 

Ljudski ples je bil pomemben v preteklosti, aktualen ostaja v sedanjosti in v prihodnosti. 

(Koban Dobnik, 2005, str. 11) Ljudje ljudski ples velikokrat poimenujejo kar folklora, saj ga 

ohranjajo in izvajajo folklorne skupine in se z njim na ta način največkrat srečujejo. 

2.1.2 Ljudska pesem 

Najstarejši del kulturne dediščine je pesem. 

Ljudska pesem je v svojem bistvu povezana s šegami vsakdanjega in prazničnega življenja. 

(Novak, Kmetec, 2015) 

Avtorji Šivic, Komavec, Pušenjak (2002) definirajo ljudsko pesem kot dobrino, ki s svojo 

raznolikostjo odseva človeka, njegove navade, praznovanja, šege, usodo. Navajajo, da je 

ljudska pesem živ izraz ljudi, njihovega medsebojnega druženja, sproščanja, čustvovanja in 

pripadnosti. S svojo preprostostjo in skromnostjo pesmi zrcalijo svežino in lepoto, ki jih 

spoznamo, če jim prisluhnemo.  

Tudi Pavlin (1993, str. 179) v svoji knjigi poudarja moč in lepoto pesmi ob stiskah, ob 

monotonem delu in prijetnem preživljanju časa. Tako so bile pesmi vedno del življenja pri 

skupnih opravilih, obredih, praznovanjih in vsakdanu.  
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2.1.3 Ljudske igre 

Ljudske igre so del kulturne dediščine, ki je ne smemo pozabiti.  

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2014) bi lahko ljudske igre opredelili kot 

skupinske igre ljudi, ki potekajo po določenih pravilih, imajo pa preprost, kmečki in družaben 

priokus ter tudi narodnopovezovalno in reprezentativno vlogo. 

Ljudske igre so stare kmečke igre, ki so se prenašale iz roda v rod. Igre so ponavadi preproste 

in zato tudi hitro učljive. Pripomočki za igre so preprosti in iz naravnih materialov. Igre se 

običajno navezujejo na vsakdanje kmečko življenje in opravila. Ljudske igre so poskrbele za 

dobro vzdušje, popestritev in krajšanje časa. (Križ, 2003) 

V ljudskih igrah je velik poudarek na ročnih ali umskih spretnostih in pravilih v družbi. 

Spodbujajo zdravo tekmovalnost in iznajdljivost. Ljudske igre običajno potekajo v skupinah, 

kjer je udeleženih več oseb. Igre zajemajo predvsem naravne oblike gibanja, torej lahko 

govorimo o elementarnih igrah. (Starc Purgaj, 2014, str. 21) 

Šugman (2004) ljudske igre deli na: 

 igre odraslih in starejših (igrali so se jih moški in ženske oziroma fantje in dekleta), 

 igre otrok (igrali so se jih otroci do 15. leta starosti), 

 razvedrilne igre (ključen namen teh iger je razvedrilo in vsebujejo najmanj elementov 

športa, z njimi so se zabavali starejši). 

2.2 OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO 

»Petje, igranje, ples, slika, beseda so najpomembnejši načini ljudskega izražanja, ki za otroka 

tvorijo celoto.« (Denac, Ilič, 1993, str. 9) 

Otroci so včasih preživeli veliko časa s starši in odraslimi osebami. Spremljali so jih pri 

raznih opravilih (na polju, pri ličkanju koruze, pospravljanju sena ipd.), najbolj pa so se z 

njimi veselili ob različnih praznovanjih in pomembnejših dogodkih, ko so se vključevali v 

njihove igre, plese in šege. (Romih, 2015, str. 6) 
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Otroci so starejše opazovali in jih pri igri posnemali. S časom so starejši igre opustili, otroci 

pa so jih ohranjali, prirejali, spreminjali.  

Predšolski otrok se je udeleževal šeg in navad le kot opazovalec, redkeje kot aktivni nosilec. 

Večina otroških šeg je v duhu našega časa nam že tuja, zato je treba izbrati le tiste, ki jih 

lahko vključimo v sodobno življenje (pustovanje, koledovanje, jurjevanje). (Ramovš, 1982, 

str. 30) 

Tudi otroško pesemsko in glasbeno izročilo se od izročila odraslih očitno razlikuje. Najbolj 

pogosto je ritmizirano besedilo, npr. izštevanke, pesmi so navadno kratke, melodija pa z 

majhnim tonskim obsegom. Na prava glasbila predšolski otroci niso igrali, uporabljali pa so 

zvočne igrače (brlek, ropotulje, raglje, goslice) ali preproste piščali (rog iz lubja, vrbove 

piščalke, regret, lončene konjičke, ptičke in žvrgolce). (prav tam) 

Poglavitni del otrokovega udejstvovanja pa je gibalno sproščanje v raznih igrah, od katerih so 

nekatere tudi plesnega značaja, tako da jih lahko imenujemo celo ples. (prav tam) 

2.2.1 Otroško plesno izročilo (rajalne igre, otroške plesne igre, plesanje 

ljudskih plesov) 

Fuchs (2004, str. 11) opredeli, da se slovensko otroško plesno izročilo razlikuje od plesov in 

iger odraslih, čeprav je kot otroško izročilo nastajalo ob njihovem posnemanju.  

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 61) se strinjata, da ni prav, da se ljudske plese odraslih 

umetno prireja za predšolske otroke. Prigovarjata nas, da naj otrokom omogočimo tudi prostor 

in čas za spontane rajalne in gibalne igre, ki nastajajo danes. 

Otroško plesno izročilo nima trdne koreografske sheme, število korakov je le redko natančno 

določeno, osnovna gibalna prvina je hoja in tek. Najpogostejša plesna oblika je zaprt ali odprt 

krog, ki se mora polžasto ali kačasto spreminjati, pojavljata se tudi vrsta in kolona. Plesne 

figure so vidne predvsem v drži rok ali v oblikovanju mostnega oboka s sprijetimi 

dvignjenimi rokami (kovtre šivati, dreto šivati, pretikavca). Plese so otroci spremljali z 

ritmičnim besedilom, petjem, nekatere pa so plesali brez kakršnekoli glasbene spremljave, 

npr. dreto šivati. (Ramovš, 1982, str. 30) 
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Slovensko otroško plesno izročilo (Fuchs 2004, str.11) obsega preproste rajalne igre, ki so jih 

otroci večinoma izvajali v krogu, polkrogu ali vrsti.  

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 60) delita rajalne igre na: 

 igre z vlogami (en izmed otrok ima posebno vlogo z drugačnim gibanjem, npr: vrtenje 

v sredini kroga, hoja okoli …),  

 igre brez vlog (vsi otroci se gibljejo enako).  

Fuchs (2004, str.11) v knjigi navaja dr. Marijo Makarovič, ki meni, da je dejavnost, ki črpa 

vsebino iz ljudskega izročila, otrokom najbližja. K ustvarjalnosti jih spodbuja, ker je 

preprosta, jasno oblikovana in otrokom razumljiva. Ljudski plesi, ljudske pesmi, ljudska 

glasba ali različne zvrsti ljudske besedne umetnosti vstopajo v otrokov svet, v njegovo 

doživljanje, kot da so mu »pisani na kožo«.  

2.2.2 Petje ljudskih pesmi 

Ljudska pesem nam kaže, kako zvesto je glasba spremljala človeka na njegovi življenjski 

poti. Tako so nastale pesmi za vse pomembne dogodke od rojstva do smrti, od jutra do noči, 

za vsa dejanja, vsa hotenja in vsa razpoloženja. (Voglar, 1981, str. 9)  

Pesmi, ki so jih pred stoletji peli otrokom odrasli ali pa so jih sestavljali in prepevali otroci pri 

igri in delu, so se prenašale iz roda v rod in imajo posebno vsebino. (Jevšinek, 2007, str. 52)  

Otroške pesmi so kratke ter vsebinsko in glasbeno preproste, kar so otroci v preteklosti in tudi 

danes hitro sprejeli in usvojili. Pri besedilih gre velikokrat za rimanje besed, ki je igrivo in 

šaljivo, za oponašanje živalskih in drugih glasov. (prav tam) 

Otroške ljudske pesmi govorijo o vsem, kar se med otroki dogaja in kar jim je blizu. 

Upoštevati je treba, da slovenska ljudska pesem ne pozna spremljave, zato pojemo pesmi brez 

spremljave. Izjema je le ritmično spremljanje s preprostimi otroškimi glasbili in zvočili iz 

izročila. (prav tam) 

 »Ritem govora, melodija, barva glasu in dotik povečajo otrokovo notranjo zbranost, otrok 

posluša. « (Lesjak Skrt, 2015, str. 43) 
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Ljudske pesmi omogočajo otrokom prvi stik z ljudsko kulturo. Otroške ljudske pesmi so 

ustvarjali in peli otroci med igro. (Terseglav, 2011) 

 »Otroci bodo spoznavali, ohranjali in negovali globji pomen te glasbe, če bodo na primeren 

način spoznali tudi navade ljudi, običaje in kraje, v katerih je ta glasba nastala ali bila 

izvajana. Ta spoznanja lahko čez čas prerastejo v vrednote in v pozitiven odnos do ohranjanja 

kulturne dediščine. Morda pa bo prav to otrokovo doživljanje ljudskega izročila ohranjalo 

interes za tovrstno glasbo vse do zrelih let.« (Borota, 2006, str. 19) 

2.2.3 Otroške ljudske igre  

 »Otroško ljudsko izročilo je oblikovala igra. Najbolj preproste govorne, dialoške in zvočne 

igre se navezujejo na šege: npr. šapanje pred novim letom (šip, šap, bod'te zdrav), jaganje 

Pehtre, kričanje ob svečnici (Ante, pante – populore), Zeleni Jurij … Med najbolj zanimive 

zvočne igre pa gotovo sodi izštevanka. Med najbolj razširjenimi so bile npr. En kovač, Palček 

skakalček, Baba sede v balon. Nekatere vključujejo 'čarne' besede: An, ban, pet podgan, Cvik, 

cvak, petelinček, Eci peci pec, ti si mali zec. Zanimive so izštevanke, pri katerih otroci 

izbirajo med seboj 'žrtev', ta pa mora v sredino kroga, ki ga oblikujejo, ali pa mora mižati.« 

(Koban Dobnik, 2005, str. 62) 

M. Vogelnik (1989, str. 3) opisuje, da velik del otroških iger naših babic pripada ljudski 

kulturni dediščini, saj so simbol starih ljudskih kultur in obrednosti, ki so jih ustvarjali naši 

predniki za potrebe lastnega preživetja. 

Avtorica navaja (prav tam), da so v ozadju teh starih iger prastrahovi, ki so jih prinašali 

ljudem narava, menjava letnih časov, naravne nesreče, rojstvo in smrt. Kot primerjavo doda, 

da se v teh pozabljenih igrah skriva toliko resnic, kot jih najdemo v pasijonu ali stari 

mitološko obarvani bajki.  

M. Vogelnik (prav tam) poudarja, da to niso le igre, temveč gre za celovito plesno-gibno 

domišljijsko »imovino«, ki jo je vredno varovati, hraniti, poznati in predajati naprej.  

 »Stare igre, kot so: frnikole, gumitvist, ristanc, ravbarji in žandarji … To so idealne igre. Pri 

njih se razvija akomodacija, orientacija, ravnovesje, otrok mora razmišljati, kam se bo skril, 
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skratka otrok razmišlja … Mi pa smo te igre pozabili, jih ni več! … Moramo pa jim ponuditi 

igre, ki terjajo gibanje in razmišljanje.« (Novak, Kmetec, 2015, str. 11) 

2.3 PLESNO-GIBALNE DEJAVNOSTI V LJUDSKEM IZROČILU 

2.3.1 Plesno-gibalni razvoj otroka do 3. leta 

Razvoj otroka na gibalnem, telesnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju poteka 

celostno in usklajeno. Spremembe na enem področju so povezane s spremembami na 

preostalih področjih. Razvoj ni vedno le kontinuiran, temveč občasno tudi diskontinuiran 

proces, poteka v značilnih stopnjah, ki se pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih, za 

katera je značilno tipično vedenje otrok. (Gallahue in Ozum, 2006, v Lampreht, 2010, str. 7) 

Gibalni razvoj otrok poteka po sorazmerno ustaljenem redu od zgoraj navzdol in navzven (v 

cefalo-kaudolni in praksimo-distalni smeri). Vse to se dogaja, če ima otrok zagotovljene 

osnovne pogoje za naravno gibanje. (Kosec, 1980, str. 13) 

Gibalni in celotni psihofizični razvoj vključuje tudi razvoj plesne sposobnosti. 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. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 20) 

Pri posameznem človeku se te sestavine plesnih sposobnosti razvijejo različno. (prav tam) 

Po mnenju B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 21) plesna sposobnost temelji na gibalnem 

izražanju, ki je prvinska oblika človekovega izražanja, vezana na vsakdanje življenje in 

čustvovanje, izhajajoča iz nižjih razvojnih stopenj in zato nujno prisotna v vsakem človeku.  

V prvem, drugem in tretjem letu življenja se osnovne značilnosti plesnih sposobnosti kažejo v 

naslednjih aktivnostih:  

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

okolice, 

 opazovanje gibanja v okolici, 
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 usklajevanja gibanja z ritmom glasbe, 

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

 usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje, 

 izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

Ob njih je značilno otrokovo zadovoljstvo ob gibanju, ritmičnost, vzpostavljanje socialnega 

stika. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 21) 

2.3.2 Pomen plesno-gibalnih dejavnosti v otrokovem razvoju do 3. leta  

Vemo, da je gibanje pomemben dejavnik v celotnem otrokovem razvoju. Otrokova aktivnost 

v prvih mesecih in letih se kaže zlasti v gibanju. Če otroku ustvarjamo pogoje zanj, ga s tem 

spodbujamo h gibanju. Omogočiti otroku lastno aktivnost je ena osnovnih vzgojnih nalog za 

otroke do treh let starosti. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 85) 

Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in 

preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih in zahtevnejših 

športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne 

izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 14) 

Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi primarni potrebi, zato naj se igra kot rdeča nit prepleta 

skozi vse dejavnosti. Kot vsaka igra je tudi gibalna igra dejavnost, ki je notranje motivirana, 

svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Pomeni način otrokovega razvoja in učenja v 

zgodnjem obdobju. (Marjanovič Umek, 2001, str. 75) 

Otrokovo gibalno dejavnost do tretjega leta starosti B. Kroflič (1984, str. 9) razvrsti v 

naslednje gibalne dejavnosti: 

 spontano gibanje (funkcijska igra, čustveno gibalno reagiranje), 

 opazovanje gibanja, 

 ravnanje s predmeti, 

 gibalne igre, 

 posnemanje gibanja in obnavljanje gibanja, 

 gibalno reagiranje, izkazovanje, ustvarjanje. 
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Ker temelji plesna vzgoja na otrokovem naravnem gibanju, pomenijo te dejavnosti izhodišče 

za kasnejše gibalne dejavnosti v plesni vzgoji. (prav tam) 

Tudi B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 85) poudarjata pomen gibanja v celotnem otrokovem 

razvoju. Otrokova aktivnost se v prvih mesecih in letih kaže zlasti v gibanju. 

Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija naslednje sposobnosti: 

 motorične spretnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost; 

 samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija na lastnem telesu, telesna 

slika, telesna shema, zavedanje teles; 

 zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

 govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje (ekspresivni 

govor); 

 zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, občutljivost (senzibilnost) za dogajanje v 

okolju (tudi socialnem); 

 višje spoznavne funkcije: pomnenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

 ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

 čustvena in socialna prilagojenost. (Kroflič, Gobec, 1992, str. 25) 

V prvih dveh letih je motorika pomemben pokazatelj otrokovega psihofizičnega razvoja. 

(Kroflič, Gobec, 1995, str. 22) 

Gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih. Človek z 

gibanjem sprošča napetost, ki je posledica raznih pritiskov v njem samem in iz okolja. 

Gibalna aktivnost ima terapevtsko vrednost, ob tem zavedanju omogočimo otrokom čim več 

gibanja. (Kroflič, Gobec, 1992, str. 31) 

Wambach (1987, v Kroflič, Gobec, 1992, str. 106) poudarja pomen gibalnih aktivnosti v 

učno-vzgojnem procesu za razvoj govora in učenje branja, ob tem pa ugotavlja, da gibalno-

ritmične vaje pripomorejo k sprostitvi govora.  

V. Geršak (2006, str. 55) v svojem poglavju navaja teorijo Gardnerja, ki opisuje telesno-

gibalno inteligenco kot eno izmed sedmih človekovih inteligenc. Gardner navaja, da se med 
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vsemi rabami telesa ni nobena razvila višje in nobena ni dosegla bolj raznolike uporabe v 

različnih kulturah kot ples. (prav tam)  

Po Piagetu je za razvoj intelektualnih sposobnosti odločilnega pomena motorični razvoj v 

prvih dveh letih življenja (Koban Dobnik, 2005, str. 19).  

V. Geršak (2006, str. 55) poudari, da ples spodbuja razvoj splošne motorike, predvsem 

koordinacijo gibov, orientacijo v prostoru in času, ravnotežje ter gibljivost in tudi hitrost, 

vzdržljivost, natančnost. Prav poseben, pozitiven pomen pa ima ples na otrokovo 

samopodobo, na odnose v skupini ter lažje razumevanje sveta.  

Plesna sposobnost ni ozka psihomotorična spretnost, ampak kompleksnejša psihomotorična 

lastnost in sposobnost. Značilnosti razvoja otrokovega plesa oz. gibalnega izražanja kažejo na 

tesno povezavo z razvojem mišljenja. (Horvat, Magajna, 1987; Kroflič, Gobec, 1995, str. 22) 

Plesna vzgoja zajema tudi druga vzgojna področja, se z njimi povezuje in pospešuje poleg 

gibalnih razvoj še drugih sposobnosti. Tako z metodo ustvarjalnega giba omogočimo: 

 da otroci z gibanjem razvijajo posluh; 

 da razvijajo umske sposobnosti; 

 da se z gibalnim izražanjem in ustvarjanjem tudi učijo; 

 da se otroci telesno in čustveno sprostijo; 

 da se uveljavijo v skupini in kot posamezniki. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 42) 

Otrok v različnih plesnih igrah sodeluje s sovrstniki in se tako navaja na sodelovanje ter 

spoštovanje in upoštevanje različnosti. (Marjanovič Umek, 2001, str. 72) 

Gibalno-plesne igre spodbujajo razvoj določenih lastnosti. S plesom kot vrsto plesne igre 

spodbujamo otrokovo individualno izražanje in mu kot posamezniku omogočamo 

uveljavljenje in samopotrjevanje. Z obvladovanjem gibalnih motivov in z ustvarjanjem 

gibalnih motivov v rajalni igri otrok razvija različne gibalne in kompozicijske sposobnosti. 

Poleg razvijanja posluha, občutka za ritem, uvajanja v petje, razvijanja govora, prostorskih 

predstav otroku dotik v rajalni igri ponuja občutje varnosti in pripadnosti skupini. Ob 

ritmičnem gibanju otrok doživi ugodje. Didaktične igre spodbujajo razvoj gibalnih, plesnih in 
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drugih sposobnosti. Upoštevanje skupno dogovorjenih pravil igre usmerja otrokov socialni 

razvoj. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 65) 

2.3.3 Plesno-gibalne igre za otroke do 3. leta v povezavi z ljudskim 

izročilom 

 »Gibalne in rajalne igre so zelo pomembne, saj ritem otroke sprošča. Pomemben pa je tudi 

njihov socializacijski vidik, saj se otrok ob dogovorjenih pravilih igre ter skozi prostorsko in 

gibalno obliko vključuje v skupino. Pri tem vključuje tudi govor ali petje kot verbalno 

komunikacijo ter gibalni motiv in telesni stik kot neverbalno komunikacijo.« (Koban Dobnik 

2005, str. 49)  

Pretežni del otrokove gibalne dejavnosti poteka v igri. B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 92) 

opredelita, da je gibalna igra v širšem smislu tudi otrokova funkcijska igra, ravnanje s 

predmeti, igra z vlogami, opazovanje gibanja svojega telesa in gibanj v okolju. Gibalna igra v 

ožjem smislu pa so gibalne dejavnosti s zasnovami pravil oz. neko vnaprej dano obliko. V 

obdobju do drugega leta potekajo gibalne igre predvsem v sodelovanju z odraslimi, kasneje pa 

tudi brez odraslega. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 92) M. K. Dobnik (2005, str. 49) dopolni, da 

gibalne igre vsebujejo ritem, dinamiko, izraz, gibe in gibalne motive posameznih delov telesa 

in celega telesa.  

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 92) gibalne igre podrobneje delita na: 

 bibarije – gibalne igre ob pesmih nagajivkah, bibah, ob izštevankah in ritmičnih 

besedilih; 

 rajalne igre; 

 spretnostne gibalne igre; 

 gibalne igre (z malimi orodji); 

 gibalno ustvarjanje.  

2.3.3.1 Bibarije (prstne igre …) 

»Ni bolj stvarnega telesnega izraza, kot je dotik, in ni bolj neposrednega od govorice telesa, ki 

bi lahko v zunanjem sporočilu prineslo več notranjega doživetja. Dotik je prvi stik otroka s 

svetom, v katerega se rodi. Še preden sliši, vidi, vonja, že čuti dotik drugega človeka in prek 
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njega sprejema svet v polje svojih zaznav, s tem pa tudi svoj notranji čustveni svet.« (Tomori, 

1990, str. 117) 

Gibalne igre ob pesmih nagajivkah, izštevankah in ritmičnih besedilih imenujemo bibarije. 

Bibarije so oblika komuniciranja med otrokom in odraslim od prvih mesecev otrokove starosti 

dalje. Priljubljene so, saj temeljijo na ritmičnih glasovnih in besednih igrah, ki se povezujejo z 

igro dotikanja ter gibanja odraslega in otroka. So pomemben člen v stikih med otrokom in 

odraslim. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 92) 

Čeprav otrok igre ne vodi, je v njej vsestransko aktiven. Posluša glas, mimiko in gibanje 

odraslega, čuti dotikanje na koži in gibanje posameznih delov (prstov, dlani, nog) svojega 

telesa, giblje se skupaj z odraslim. Sprejema in doživlja različne ritme in dinamiko po slušni, 

taktilni, kinestetični in po vizualni poti ter si tako razvija občutek za ritem in muzikalnost. 

Igra glasov in besed ga spodbuja v govornem razvoju. Prav zaradi vsestranskosti so bibarije 

nepogrešljiv del vsebin vzgojnega dela na tej razvojni stopnji in tudi kasneje. Med odraslim in 

otrokom nastaja oseben in topel odnos. (Cvetko, 1996, str. 58) Bibarije vsebujejo celo vrsto 

gibalnih kvalitet – ritem, dinamiko, izraz, gibe in gibalne motive posameznih delov telesa, 

gibanje v odnosu do soigralca, ki jih kasneje razvijamo v usmerjenih igrah na področju plesne 

vzgoje. (prav tam) Takšne igre se navadno odvijajo v intimni atmosferi in telesnem stiku, saj 

otrok največkrat sedi v naročju tistega, s katerim se igra. V prstnih igrah se povezuje vizualno 

in slušno, gib in dotik. Z igro starš omogoča otroku odkrivanje sveta tako, da mu skoznjo 

približa svet predmetov in oseb. Njegova ljubezen in potrpljenje spodbujata razvoj otrokovega 

samozaupanja in zaupanja v svoje sposobnosti, igra pa zaradi napetosti, ki jo nosi v sebi, 

utrjuje pot kasnejši sposobnosti koncentracije. (prav tam) 

Veliko bibarij najdemo v ljudskem izročilu, ustvarjajo pa jih tudi v današnjem času, veliko 

pozornost tej zvrsti posvečata Mira Voglar in Janez Bitenc. (Kroflič, Gobec 1995, str. 93) 

Primer ljudskih bibarij za najmlajše otroke: Miška kaško kuhala, Ta je u vodo padu, En 

kovač, Križ kraž … 

2.3.3.2 Rajalne igre 

Rajalne igre (tudi rej, reji, kola) so prostorske skupinske gibalne igre s petjem, največkrat v 

krogu, z vijuganjem, v ravni vrsti ali drugače. Oblika igre je vnaprej določena. Otroške rajalne 
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igre tvorijo s petjem nerazdružljivo celoto. Že v drugem letu se otroci radi v družbi z odraslim 

prestopajo v krogu. Čim starejši so, večji je krog, samostojneje ga vodijo in vključujejo vloge 

(okoli tretjega leta). Rajalne igre so družabne gibalne igre. Vzgojitelj je skoraj nepogrešljiv v 

krogu, da s petjem in korakom spodbuja gibanje in petje otrok. Otrok v rajalni igri prek stiska 

rok, skupnega gibanja in petja čuti vzgojitelja in sovrstnike, kar mu olajšuje vključitev v 

skupino. To je še zlasti pomembno za novince in otroke s posebnimi potrebami. (Kroflič, 

Gobec 1995, str. 93)  

Rajalne igre vključujejo prvine, ki jih kasneje razvijamo v plesni vzgoji: povezovanje gibanja 

z glasbo – petjem, enotno gibanje skupine, gibanje posameznika v vlogi, odnos med skupino 

in posameznikom, gibanje skupine v prostoru, skupina oblikuje prostor (krog, vijuganje). 

Rajalna igra je lahko ljudskega ali umetnega izvora. Večina teh iger je ljudskega izvora in je 

prišla iz plesne igre odraslih v plesno igro otrok, v tem primeru je rajalna igra otroški ljudski 

ples (ringaraja, mačka in miška, bela lilija, rdeče češnje …). (Kroflič, Gobec 1995, str. 93)  

Rajalne igre so zelo primerne za mlajše otroke. Njihova prednost je v tem, da lahko pojemo 

tako počasi, da lahko otroci z gibanjem sledijo ritmu, oziroma usklajujemo ritem gibanja in 

petja. (Rupnik in Rupnik, 2012, str. 14) 

Rajalne igre so zakladnica ljudskega izročila, lahko pa so odličen vir navdiha za plesno 

ustvarjanje. (prav tam) 

Z vključevanjem ljudskih otroških rajalnih iger v vzgojno delo gojimo ljudsko plesno izročilo 

in uvajamo otroke v ljudski in družabni ples. (Gjud, Kroflič, Vovk Pezdir, 1984) 

2.3.3.3 Spretnostne gibalne igre  

Spretnostne gibalne igre so igre otroka z odraslim. Odrasli omogoča otroku izvajanje različnih 

gibalnih spretnosti ali pa ga ob izvajanju le-teh varuje. Obliko iger ter igrala oziroma orodje 

običajno določa odrasel, lahko pa tudi otrok. (Kroflič, Gobec 1995, str. 93) 

Spretnostne gibalne igre so otroku v veliko veselje, saj ob neposrednem stiku z odraslim 

premaguje težave, zadovoljuje potrebo po varnosti in čustveni toplini. Ob izvajanju gibalnih 

spretnosti si razvija gibalne sposobnosti in samozavest. Ta zvrst gibalnih iger je zelo 

pomembna za odnos med otrokom in staršem, saj daje staršem priložnost, da se oče ali mati v 
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gibalni igri v celoti posvetita samo otroku. Otroci so danes zaradi prezaposlenosti staršev 

pogosto odrinjeni , saj zanje ne najdejo časa. (prav tam) 

Tako gibalno igranje pa je zaželeno tudi v vrtcih, saj so otroci navdušeni nad tistimi 

vzgojitelji, ki se spuščajo z njimi v raznovrstne gibalne vragolije. Tudi otrokom pred tretjim 

letom omogočimo gibalno igro, da vzpostavimo z njim neposreden individualen (telesni) stik 

ter mu povečamo občutek varnosti in ugodja.  

V kasnejši plesni vzgoji s to dejavnostjo razvijamo gibalne spretnosti in vzpostavljamo stik s 

partnerjem – soigralcem, soplesalcem. (Kroflič, Gobec 1995, str. 93) 

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 93) spretnostne gibalne igre, ki izhajajo iz ljudskega 

izročila, delita na:  

 različne igre s prstki (npr. pretikanje palca in kazalca – »presti čas«); 

 »hruške krasti« (otrok sedi ležečemu odraslemu na kolenih in se steguje v višino, 

odrasel ga preseneti s tem, da stegne kolena – »veja se je odlomila«, itd.); 

 nekatere so zajete v bibarijah (npr. M. Voglar – Jezdec).  

Spretnostne igre ljudskega izvora so npr.: Mama, koliko je ura, ristanc, slepe miši, Očka kaj 

berete … 

2.3.3.4 Gibalne igre z malimi orodji  

Uvrstimo jih v področje gibanja, ki je na tej stopnji del enovite vzgojne dejavnosti. V 

zasnovah plesne vzgoje uresničujemo z gibalnimi igrami z malimi orodji predvsem dva 

smotra: razvijanje gibalnih spretnosti in razvijanje ustvarjalnosti. V igri z žogicami, obroči 

idr. si otrok razvija hitrost gibanja, hitro reagiranje, koordinacijo, orientacijo, sposobnosti, ki 

so potrebne telesu kot plesnemu instrumentu. Z ustreznim usmerjanjem so mala orodja tudi 

sredstvo za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. Otrok z njimi ravna, jih samoiniciativno 

uporablja za različne namene, na različne načine, v spretnostni igri in v igri z vlogami. Mala 

orodja tako ne uporabljamo le za razgibavanje in posnemanje vzgojiteljevega gibanja, ampak 

imajo le-ta pomembno vlogo tudi v razvijanju otrokove ustvarjalnosti, če jih prepustimo 

otrokovi igri. (Kroflič, Gobec 1995, str. 94) 
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Primer ljudskih gibalnih iger brez orodja za najmlajše otroke: Kdo se boji črnega moža, 

Lisica, kaj rada ješ, Ura je ena, medved še spi, Miha Pavliha …; z orodjem pa: Ptički v 

gnezda, Kanglca, kanglca … 

2.3.3.5 Gibalno ustvarjanje  

Otrokove gibalne dejavnosti med prvim in tretjim letom, med katere uvrstimo spontano 

gibanje, opazovanje gibanja, ravnanje s predmeti, oblikovane gibalne igre, posnemanje 

gibanja, gibalno odzivanje, izražanje, izkazovanje, ustvarjanje, predstavljajo izhodišče za 

kasnejše gibalne dejavnosti v plesni vzgoji. (Kroflič, Gobec, 1995, str. 87) 

Na vseh stopnjah razvoja spodbujamo ustvarjalno gibanje, saj s tem razvijamo otrokovo 

izvirnost, izraznost in neposrednost gibanja, ki izhaja iz doživetij, poleg tega pa spodbujamo 

in razvijamo tudi ustvarjalno mišljenje. (Marjanovič Umek, 2001, str. 75) 

Gibalno izkazovanje in ustvarjanje se pojavlja že pred tretjim letom. Otrok želi odraslim in 

drugim otrokom pokazati, kaj zmore. Pri mlajših otrokih je gibalno ustvarjanje še posebno 

intenzivno v igri z vlogami, kjer se enakovredno prepletajo dejavnosti različnih vzgojnih 

področij, vse podrejene isti vsebini, istemu cilju. V igri z vlogami je gibalno ustvarjanje 

sredstvo za potek doganjanja. Otrok se spontano vživlja v različne vloge in s tem tudi v 

različna gibanja. Izrazno gibanje, včasih že zelo blizu čistemu plesu, ni samostojna dejavnost, 

namenjena gledalcem, ampak organska sestavina igre in odnosov med udeleženci igre. 

(Kroflič, Gobec, 1995, str. 96) 

Gibalno ustvarjanje spodbuja vzgojitelj z ustvarjanjem pogojev za otrokovo tovrstno 

aktivnost. V oddelkih najmlajših (do 2. leta) so to predvsem prostor in raznoliki predmeti ter 

igrače, ki otroke spodbujajo, da z njimi ustrezno ravnajo, jih gibalno preizkušajo in razvijajo 

gibalne igre. Gibalno izkazovanje in ustvarjanje v igri z vlogami razvijamo v usmerjenih 

plesnih zaposlitvah. (Kroflič, Gobec, 1992, str. 99) 

Mlajši otrok potrebuje več spodbud za gibalno ustvarjanje kot starejši, saj se s starostjo 

povečuje bogastvo doživetij in izkušenj, iz katerih lahko otrok črpa različne spodbude za 

gibalno izražanje in ustvarjanje. (Marjanovič Umek, 2001, str. 74) 
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Primer gibalnega ustvarjanja v ljudskem izročilu: igra vlog s starimi predmeti ali igračami ob 

ljudski glasbi. 

Pri »plesni vzgoji« predšolskega otroka bomo izbirali tiste prvine, ki so lastne otroškemu 

svetu in značilne zanje, povezujoč šege in navade, pesmi, glasbo, igre in ples v smiselno 

celoto. (Ramovš, 1982, str. 30) 

2.4 KULTURNA DEDIŠČINA V KURIKULU VRTCA 

Kulturna dediščina, integrirana v vsa področja kurikula, je bogata zakladnica vrednot, ki so 

pomembne pri oblikovanju uravnoteženega otrokovega psihičnega ter socialnega 

dozorevanja. Vsebine in dogodki (praznikov, običajev, plesov ter drugih atributov kulturne 

dediščine) morajo biti otrokom predstavljeni razumljivo in avtentično, zato morajo biti 

vzgojiteljice in vzgojitelji strokovno kompetentni. (Meršnik, 2007, str. 7)  

Vrtci imajo veliko priložnost in hkrati odgovornost, da s primerno umestitvijo kulturne 

dediščine v kurikul vrtca, otrokom v najzgodnejšem otroštvu omogočijo spoznavanje izvirnih 

okoliščin in sporočil kulturne dediščine. (prav tam) Omogočajo tudi možnost za raziskovanje, 

doživljanje, umetniško poustvarjanje v pesmi, besedi, rimi, likovnem izrazu in drugih 

ustvarjalnostih. (Meršnik, 2007, str. 8) 

S skrbnim negovanjem kulturne dediščine v kurikulu vrtca lahko dosežemo vsebinsko 

uravnoteženost programov in z njimi oblikujemo spodbudno in kvalitetno notranjo kulturo 

življenja v vrtcu. S primernim sodelovanjem staršev pa te vrednote ljudskega izročila 

utrjujemo, bogatimo otrokov čustveni svet ter njegove vrednote, med katerimi je med 

pomembnejšimi zavedanje in spoštovanje lastne identitete. (prav tam) 

Glavni cilj vključitve kulturne dediščine v kurikul vrtca je na nevsiljiv način približati otroku 

vrednote ljudskega izročila, ki jih bo igraje sprejel v svoj svet in jih tako ohranjal. Čeprav bo 

otrok ljudsko izročilo predvsem sprejemal, se ga učil, pa mora biti njegovo izvajanje pesmi, 

šege ali plesa tudi poustvarjanje, saj jih bo vsakdo po svoje doživljal in interpretiral. (Ramovš, 

1982, str. 30) 
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2.4.1 Povezanost plesne vzgoje s kulturno dediščino v kurikulu za 1. 

starostno obdobje  

Med cilji, ki odražajo celovitost in kompleksnost uresničevanja kulturne dediščine, v 

povezavi s plesom v Kurikulumu za vrtce (1999) zasledimo naslednje cilje:  

Gibanje v povezavi s plesom: 

 usvajanje osnovnih prvin rajalnih in drugih plesnih iger; 

 spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna 

okolja v sedanjosti in preteklosti.  

Jezik v povezavi s plesom: 

 zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur; 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic, bajk ter drugih literarnih del spoznavanje 

moralno etične dimenzije ustvarjalnega;  

 doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika; 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti; 

 uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih 

igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

Umetnost v povezavi s plesom: 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja v določenem času in 

prostoru, ki ga lahko uresničujemo v primerih dejavnosti posameznih umetniških 

zvrsti: 

 otrok se sreča z umetnostjo različnih in drugačnih kultur; 

 sreča se z ljudsko umetnostjo in obrtjo; 

 ustvarjalno sodeluje pri otroškem prazničnem letu, posebnih dogodkih v koledarskem 

in življenjskem krogu. 

Družba v povezavi s plesom: 

 spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja; 

 oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje 

in okolje, družba in kultura v času spreminjajo; 
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 možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami. 

Narava v povezavi s plesom: 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave; 

 spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina 

življenja.  

Matematika v povezavi s plesom: 

 seznanjanje s matematiko v vsakdanjem življenju; 

 razvijanje matematičnih spretnosti. (prav tam) 



20 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vrtci imamo veliko priložnost in hkrati odgovornost, da s primerno umestitvijo kulturne 

dediščine v vsakdanje življenje v vrtcu otrokom v najzgodnejšem otroštvu omogočamo 

spoznavanje naših korenin. (Meršnik, 2005, str. 7) 

V Vrtcu Bled se zavedamo odgovornosti in pomena prenosa naše tradicije na otroke. Otrokom 

preko igre ponujamo dejavnosti, s katerimi spoznavajo kulturno dediščino ter se zavejo 

lastnih korenin.  

Projekt Iz roda v rod je večletno osnovno in skupno izbrano idejno vodilo vzgojno-

izobraževalnega dela v vseh oddelkih Vrtca Bled. Bogato je vključen in prepoznaven v okviru 

različnih tem, dogodkov, prireditev, proslav, preko igre, pesmi, pravljic, praznikov, 

sodelovanj … V vsem vrtcu otroci na prijeten način izkustveno oblikujejo odnos do naše 

kulturne dediščine. 

Zaposleni v prvi starostni skupini smo se večkrat soočili s težavo, kako prenesti kulturno 

dediščino na najmlajše otroke. Tako mi je idejno vodilo projekta Iz roda v rod postalo izziv, 

tema diplomske naloge.  

Začela sem raziskovati in prišla do spoznanja, da sta osnovni potrebi otrok gibanje in igra. 

Med seboj se prepletata in združujeta. Skozi gibalno dejavnost in igro lahko razvijamo vsa 

področja otrokovega razvoja. 

Vzgojitelji v vrtcih velikokrat ne vključujejo otrok 1. starostnega obdobja v projekte in 

raziskovanja oziroma to počnejo na neprimeren način. Obstaja zelo veliko literature za 

starejše oddelke, mlajši oddelki so omenjeni redkeje. Menim, da je ta problem dokaj pogost v 

vrtcih.  

V rednem izobraževanju vzgojiteljev vsebin o ljudskem izročilu skoraj ni ali pa jih je zelo 

malo. Tekom študija smo spoznavali predvsem otroške ljudske pesmi in rajalne igre.  
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Pri večletnem delu v skupini najmlajših sem v pogovorih s starši in otroki zaznala velik vpliv 

elektronskih naprav na otroke. Pogrešila sem medsebojno igro, pristno komunikacijo med 

staršem in otrokom. Tudi na javnih površinah so prizori majhnih otrok s tablicami, telefoni … 

vedno pogostejši.  

Velik izziv mi je predstavljala skupina, v kateri sem delala. V njej je bilo 14 otrok, starih od 

12 do 34 mesecev. Iskala sem načine, kako tako majhnim, raznolikim otrokom predstaviti vso 

širino ljudskega izročila. Izbrala sem ples. 

Vsaka usmerjena dejavnosti otrok naj bi potekala ob igri. Ob tem so otroci sproščeni, uživajo 

in se ob tem spontano učijo. Vse izvedene plesne dejavnosti so potekale preko iger, v katerih 

so se prepletali ljudsko izročilo, ljudska glasba in pridih sedanjosti. 

Moj namen je bil s plesom in igro na primeren način približati otrokom dediščino naroda ter 

postaviti izziv staršem, da obudijo stare igre in preživijo kakovosten čas s svojimi otroki.  

3.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Ljudsko izročilo odseva življenje ljudstva, našo kulturo, navade in vrednote. Z diplomsko 

nalogo sem sledila naslednjim ciljem: 

 Cilj 1: Otroke in starše seznanjati s starimi ljudskimi običaji, predmeti, življenjem, 

igrami, plesom in pesmijo. 

 Cilj 2: Aktivno vključiti otroke in starše v ohranjanje ljudskega izročila preko giba, 

plesa, igre in pesmi.  

 Cilj 3: Ponuditi otrokom ples, glasbo, gib in dotik kot sprostitveno dejavnost. 

 Cilj 4: Seznanjati otroke z našo kulturno dediščino.  

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Želela sem dobiti odgovore na vprašanja: 

 V1: Katere stare predmete, njihovo rabo, običaje, plese in pesmi poznajo otroci? 

 V2: Katere ljudske igre se igrajo starši z otroki? 

 V3: Na kakšen način se otroci vključijo v igro, ples, pesem? 

 V4: Kakšni so odzivi otrok na igro, ples in glasbo ljudskega izročila? 
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3.4 OPIS SKUPINE 

Preko enomesečnega načrtovanja v vzgojnem delu je bila podana integracija plesne vzgoje z 

otroškim ljudskim izročilom v povezavi z vsemi področji dejavnosti otrokom, starim 12–35 

mesecev, od tega 4 deklicam in 10 dečkom.  

Dejavnosti so se odvijale v okviru projekta Iz roda v rod vizije Vrtca Bled. Izbirala sem 

vsebine, primerne razvojni stopnji otrok, in z njimi sledila zastavljenim ciljem. 

3.5 POTEK IN OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem zbirala v svoji skupini skozi enomesečno načrtovanje. Pri načrtovanju sem 

izhajala iz vizije našega vrtca: »V Vrtcu Bled iz korenin raste nov rod. S spoštovanjem do 

kraja, ki je podoba raja, povzdignemo lepoto značaja.« Podatke sem zbirala z načrtnim 

opazovanjem odziva otrok pri plesni dejavnosti in igri ter jih sproti beležila. Opazovala sem, 

katere igre so otrokom poznane, kako se otroci vključijo v različne ljudske igre, kako pri igrah 

sodelujejo, ali si želijo ponovitve ali se samoiniciativno igrajo usvojene igre, ter kako 

usvojene igre vplivajo na otrokov razvoj. Dejavnosti sem fotografirala in snemala. Po 

izvedenih dejavnostih sem sodelovala z vzgojiteljico, s katero sva naredili refleksijo. 

Uresničevanje ciljev sem ugotavljala na osnovi evalvacije načrtovanega vzgojnega dela in z 

zaključno prireditvijo.  

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja s kvalitativno tehniko zbiranja 

podatkov.  

3.6 PLESNO-GIBALNI PROJEKT: IGRAM SE Z DEDKOM IN BABICO 

 Področje dejavnosti: umetnost – ples 

 Učne oblike: skupna, skupinska, individualna 

 Sredstva:  

 stari predmeti: punčke iz cunj, perilnik, likalnik, mlinček … 

 glasbila: palčke, žvrglje, cahoni … 

 zgoščenke: ljudska glasba in ljudske pripovedke 

 Prostor: notranje in zunanje površine vrtca 
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 Medpodročno povezovanje: gibanje, jezik, družba, narava, matematika 

3.6.1 Cilji na plesnem področju 

Globalni:  

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti. 

Splošni: 

 otrok usvaja osnovne prvine ljudskih rajalnih in plesnih iger. 

 Otroci uživajo v gibalno-plesni ustvarjalnosti. 

 Otroci preko ustvarjalnega giba spoznajo kulturno dediščino, običaje in narečje. 

 Otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, posluša ...). 

 Otrok navezuje stike z drugimi otroki. 

 Otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, gibanje otrok). 

 Otrok postopno usvaja pesem in pripeva. 

 Otrok pridobi občutek za ritem in razvija skladnost gibanja v ritmu glasbe. 

 Otrok doživlja umetnost kot del družabnega in kulturnega življenja.  

 Ustvarjalno sodeluje pri otroškem prazničnem letu, posebnih dogodkih v koledarskem 

in življenjskem krogu. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

3.6.2 Cilji drugih področij 

Področje gibanja: otrok razvija gibalne sposobnosti, razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. 

fine motorike; povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; usvajanje osnovnih 

prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati 

pravila. 

Področje jezika: otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa; otrok prepoznava, uživa in se 

zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih igrah, šalah ter pri tem doživlja 

zvočnost in ritem; otrok razvija sposobnost rabe jezika v medosebnih odnosih. 

Področje družbe: otrok spoznava različne praznike in običaje; otrok se postopoma seznanja s 

kulturo; otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in 

zgodovinskih spremembah; otrok se seznanja z vedenjem na družabnih srečanjih; otrok ima 
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možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (menjavanje vlog, dogovarjanje, vljudnost …); 

spoštovanje ljudskega izročila s povezovanjem med generacijami in okoljem; razvijanje 

ljubezni do domačega kraja in domovine. 

Področje narave: otrok spoznava sebe, svoje telo; otroci spoznavajo podobnosti in razlike med 

seboj; otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost; otrok razvija 

predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

Področje matematike: otrok uporablja imena za števila; otrok spoznava odnos med vzrokom 

in posledico; otrok spoznava prostor; otrok uporablja izraze za opisovanje položaja predmetov 

in se uči orientacije v prostoru. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

3.6.3 Vloga vzgojitelja 

 Spodbuja sodelovanje in aktivno vlogo otrok pri vseh tematskih stopnjah. 

 Otroku omogoča in spodbuja plesno izražanje, ustvarjalnost, reševanje problemov. 

 Upošteva razvojno stopnjo otrok, značilnosti, interes in močna področja pri 

posamezniku. 

 Pripravi prostor, material in spodbude, ki otroke motivirajo h gibalno-plesnemu 

izražanju.  

 Ustvarja prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbuja k odprtosti 

in želji po izražanju. 

 Načrtuje dejavnosti, ki so različne po vsebini, trajanju, metodah, prostoru in vlogi 

odraslega.  

 Omogoča sprostitev in doživljanje v plesno-gibalnih igrah. 

 Omogoča pozitivno uveljavljanje motorično nemirnim, agresivnim ali zavrtim 

posameznikom. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

3.6.4 Vloga otroka 

 Otrok je ustvarjalec v igri. 

 Otrok sodeluje v dejavnostih. (prav tam) 
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3.6.5 Potek dejavnosti 

Tematski sklop sem razdelila na štiri dele skozi štiri tedne:  

1. RITEM   2. DOTIK   3. IGRA    4. PLES 

Ustvarjalni gib se prepleta v vseh sklopih. Ljudsko dejavnost, ki sem jo predstavljala 

otrokom, sem vedno opremila z ruto (zavezano na glavi), ki je poudarjala in otroke opomnila 

na »stare« vsebine naših dedkov in babic.  

3.6.5.1 RITEM 

V prvem tednu so otroci doživljali ritem. Preko različnih področij dejavnosti so razvijali 

občutek za ritem, ki je osnova za plesno ustvarjanje. Otroci najbolj spontano občutijo ritem v 

izrekih in gibanju, kar potrjujejo mnoge izštevanke in druge otroške igre in pesmi. (Koban 

Dobnik, 2005, str. 68) Kotiček »dedkov in babic« smo opremili z inštrumenti. 

3.6.5.1.1 Mi se z vlakom peljemo 

Cilji: 

Umetnost:  Doživljanje, spoznavanje in uživanje v ritmičnem ustvarjanju; petje in ritmično 

izreko spremlja z gibanjem. 

Gibanje:  Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; otrok razvija 

koordinacijo; usklajeno gibanje s skupino 

Jezik: Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

Družba:    Otrok se sprosti. Spoznava pravila iger in jih upošteva. 

Matematika:  Otrok razvija matematično mišljenje. 

Vrsta plesne dejavnosti: gibalno-rajalna igra, izštevanka 

Metoda: izmišljanje, vodenje 

Oblika: skupna, skupinska 

Prostor: igralnica 

Sredstva: cajoni – boben v obliki škatle, čepica 
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Slika 1: Ritmično ustvarjanje otrok na 

cajonih 

Slika 2: Doživljanje ritma – vključevanje 

staršev 

Potek izvajanja: 

V igralnico sem prinesla cajone. Vsak otrok je dobil svojega. Bobne v obliki škatel sem 

razporedila v krogu in tako ohranila interakcijo z vsemi otroki.  

Dejavnost se je začela s prostim ustvarjanjem – preizkušanjem, raziskovanjem, spoznavanjem 

… Otroci so uživali ob tvorjenju lastnih ritmov – improvizaciji, ki krepi otrokovo 

ustvarjalnost. Ritem so začutili in se ob (močnem) udarjanju sprostili. Igra se je nadaljevala z 

bobnanjem in ritmičnim izrekom imen otrok, izštevank in šaljivih besedil. Predstavila sem jim 

ljudsko ritmično besedilo, ki smo ga najprej spremljali z udarjanjem na bobne, kasneje pa 

prenesli v gibalno obliko. 

MI SE Z VLAKOM PELJEMO  

Mi se z vlakom peljemo, 

dobro voljo meljemo. 

Ko pa se ustavi vlak, 

hitro se prešteje vsak: 

En, dva, tri, vlak si ti!  

Enci benci na kamenci (2007) 
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Slika 3: Mi se z vlakom peljemo – skica igre 

Gibalno-rajalna igra, izštevanka, se izvaja s pet ali več otroki. Ob petju ali ritmičnem 

izrekanju otroci hodijo v koloni in se držijo za pas. Hodijo v ritmu, zibajoče levo-desno. Ob 

koncu prvi otrok izšteje naslednjega, ki bo prevzel vlogo in vodil vlak. 

  

Slika 4: Mi se z vlakom peljemo – ritmično Slika 5: Mi se z vlakom peljemo – gibalno 

Otroci niso imeli težav s formiranjem kolone in držanjem za pas. Notranja motivacija ustvariti 

vlak je bila močno prisotna. V začetku sem vodilno vlogo prevzela sama, kasneje so otroci 

izrazili željo po vlogi prvega. Igri sem dodala čepico, ki jo nosi prvi v vrsti – vlakovodja, po 

kateri otroci lažje ločijo vodilnega. Igro smo na željo otrok ponovili večkrat. Sodelovali so vsi 

otroci, tudi enoletnica, ki se me je držala za nogo.  

Sledila je spontana dejavnost ob igri. Nekaj otrok je ustvarjalo ritem na bobnih, preostali 

otroci pa so bobne razporedili v kolono in na njih vozili vlak, avto … ter tako utrjevali 

ritmično besedilo »vlak« ali pa si izmišljevali druga ritmična besedila in se zabavali, igrali.  

Refleksija: 

Otroci so se ob udarjanju na boben sprostili. Med igro je bilo veliko smeha. Pozornost je bila 

usmerjena v igro na inštrument. Bolj zadržani otroci so bili z udarci bolj previdni, najbolj 

živahni pa so izbobnali svojo odvečno energijo, tako da so lažje spremljali nadaljevanje. 
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Skupno ustvarjanje z inštrumenti je bila velika spodbuda otrokom, ki imajo z vključitvijo 

težave (manj spretni, zadržani). Tako so pristopili in ustvarjali vsi. V ritmične izreke z 

bobnanjem sem vključila bibarije (Križ kraž, En kovač …), izštevanke in ljudske pesmi 

(Rom, pom pom, Moj očka ima konjička dva …). Najbolj govorno spretni otroci so mi pri 

rimah pomagali, preostali so me spremljali z igranjem, pripevanjem.  

Gibalno–rajalna igra Mi se z vlakom peljemo je otrokom predstavljala ponazoritev vsebine. 

Igro sem prilagodila glede na hitrost in razvoj otrok. Poudarek je bil na počasnem zibanju 

levo, desno in skladno s tem na počasni ritmični izgovorjavi. Otroci so usklajeno, gibalno 

spremljali skupino, kolona se je le malokrat prekinila. Nad dejavnostjo otrok sem bila 

presenečena, saj so otroci z veseljem sodelovali in ustvarjali. Ritmične igre sem povezala z 

vsemi področji dejavnosti (štetje, igra glasov …). Eden izmed otrok je omenil, da njegov očka 

tudi igra boben. Tako smo dejavnost razširili na sodelovanje s starši in v naslednjih dneh 

gostili očeta, ki nam je ritem bobnov predstavil še v drugi luči.  

Zastavljeni cilji so bili realizirani.  

3.6.5.1.2 Moj očka ima konjička dva  

Cilji:  

Umetnost:  Spremljava gibalnega motiva z lastnim glasom; doživljanje, spoznavanje in 

uživanje v ritmičnem ustvarjanju; petje in ritmično izreko spremlja z gibanjem. 

Gibanje:  Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; otrok razvija 

koordinacijo; usklajeno gibanje s skupino. 

Jezik:  Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

Družba:    Otrok se sprosti. Spoznava pravila iger in jih upošteva. 

Matematika:  Otrok razvija matematično mišljenje. 

Vrsta plesne dejavnosti: gibalno-plesno ustvarjanje 

Metoda: izmišljanje, posnemanje 

Oblika: skupinska, individualna 

Prostor: igralnica 
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Sredstva: leseni konjički, preprosti ritmični inštrumenti (ropotuljice, kamenčki, orehove 

lupinice, koruzne palčke …), zgoščenka 

Potek izvajanja: 

Dejavnost sem navezala na obisk očeta, ki nam je z bobni predstavil ritem. Moj namen je bil 

uživanje v ritmičnem gibanju in ustvarjanju. Otroke sem k dejavnosti spodbudila z lesenimi 

konjički, s katerimi so se igrali že otroci nekoč. Z ljudsko pesmijo Moj očka ima konjička dva 

sem z gibom in lesenim konjičkom na palici ponazorila gibanje konja. Otroci »igrače« kot 

take niso poznali. Z zanimanjem so me opazovali in čakali na svojo priložnost. Konjičke sem 

ponudila polovici skupine, druga polovica je z inštrumenti izvajala ritmični motiv »konji«. 

Ustvarjanje je bilo spontano in doživeto, glasbeno in gibalno. Otroci so se dovolj dobro 

dogovorili o menjavi igrač in inštrumentov. Na željo otrok smo dejavnost večkrat ponovili. 

Ob koncu sem z glasbo spodbudila vse otroke k ustvarjalnem gibu na ljudsko pesem Moj 

očka ima konjička dva. Dejavnost sem zaključila z ljudsko izštevanko En kovač konja kuje. 

  

Slika 6: Ustvarjalni gib – konjički Slika 7: Gibanje in petje – Moj očka ima 

konjička dva 

MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA (ljudska) 

Moj očka ima konjička dva, 

oba sta lepa, lepa šimelna, 

hojladrija drija drom, hojladrija drija drom, 

hojladrija drija drija drija drom. 

Dejavnost smo v naslednjih dneh nadgradili še s spretnostnimi in prstnimi igrami, ki so bile 

uvod v naslednji teden in so se povezovale z vsebino (očka, konj). Izvajanje le-teh je bilo 

priložnostno, na željo otrok.  
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Slika 8: Ljudska izštevanka En kovač 

konja kuje 

Slika 9: Stara igra s konjički 

Refleksija: 

Otroci so sproščeno pristopili k dejavnosti. S konji so se igrali in spontano gibali v ritmu. 

Interes za inštrumente je kmalu usahnil, saj so bili leseni konjički glavno zanimanje. Z malo 

pomoči sta dogovarjanje in menjava dobro uspevala. V začetku je bilo gibanje konja 

posnemanje mojega giba, šele kasneje so otroci razvijali svoje gibalne motive, ki pa so se 

večinoma ponavljali. Ritem pesmi je bil hiter in tudi gibanje je bilo živahno. V skupnem 

ustvarjanju ob glasbeni spremljavi zgoščenke so otroci podoživeli gibanje konj v ritmu. Nekaj 

otrok je zaplesalo v krogu (večinoma deklice), preostali so »galopirali« po prostoru in se kot 

živali oglašali. Sodelovali so prav vsi, vsak v svojem ritmu. Otrokom sva ponudili igre z 

neposrednim stikom ter zabavo in veselje ob gibanju z odraslim. Odziv otrok na te igre je bil 

zelo velik, saj otroci hrepenijo po stiku z odraslim. Cilji so bili doseženi in se utrjujejo. Leseni 

konjički bodo postali del kotička »dedkov in babic«. 
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3.6.5.1.3 En kovač konja kuje 

Ljudska izštevanka 

En kovač 

En kovač konja kuje. 

Kolko žebljev potrebuje? 

En, dva, tri, 

pa povej število ti! 

(Najdihojca, 1981, str. 1) 

S pestjo v ritmu besedila udarjamo po pesteh otrok, kjer se pest ustavi, tisti otrok pove število 

in se izšteje.  

Refleksija:  

Nekaj otrok je že poznalo izraze za števila, mlajši pa so število nakazali s prsti. Največkrat so 

se pojavila števila od 1–3. Izštevanko smo izgovarjali ritmično in z gibi podkrepili ritem. 

Otrokom je bila igra všeč, potekala je spontano, v različno velikih skupinah 3–14 otrok. 

Velikokrat smo se jo igrali ob čakanju na malico in kosilo.  

3.6.5.1.4 Očka, kaj berete  

Ljudska spretnostna igra, vir: vzgojiteljice Vrtec Bled 

TEKST: Očka, kaj berete GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Očka, kaj berete? 
Odrasel ima otroka na kolenih obrnjenega k 

sebi, z rokami se držita in sprašuje … 

»Češnje pa jagode!« Otrok ali odrasli odgovarja. 

 Kje pa imate koš? Sprašuje. 

»Od zad, na rit, na cvernat nit!« Z roko pokaže in potreplja otrokovo zadnjico. 

Gor, gor … Poglejte, gor so kobice. Pokaže v nebo. 

Pazite, da doli ne padete! 
Ko otrok pogleda gor, odrasli iztegne kolena 

in otroka preseneti s »padcem«. 
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Slika 10: Očka, kaj berete – komunikacija z 

otrokom 

Slika 11: Očka, kaj berete – 

pridobivanje zaupanja 

Refleksija: 

Ljudska spretnostna igra otroka na šaljiv način poveže z odraslim. Z ustvarjanjem napetosti 

(gor, gor, gor) in padcem v »globino« odrasel gradi zaupanje v otroka in ga varno ujame. 

Otroci so igro vzljubili. Nepoznana vsebina in šaljive besede so pritegnile pozornost otrok. 

Igrali smo se jo priložnostno, večinoma so mi otroci sami zlezli v naročje in gledali »gol, gol, 

gol«. 

3.6.5.1.5 Dirja, dirja konja 

Ljudska spretnostna igra 

Jahanje otroka na očetovih ali katerihkoli kolenih je stara in poznana zabava med otroki in 

starejšimi. 

Pojemo: 

DIRJA, DIRJA KONJA 

DIRJA, DIRJA KONJA, 

V KRANJA PO KOSTANJA, 

V LOKO (PA) PO MOKO, 

V TRŽIČ (PA) PO MIŠIČ. 

(Kmetec, 2015) 
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Slika 12: Dirja, dirja konja – igra z 

otrokom 

Slika 13: Dirja, dirja konja – »padec«  

Refleksija: 

Nekateri otroci so igro že poznali. Tesen stik odraslega z otrokom je prispeval k 

priljubljenosti te igre. Uživanje ob »padcu« je predvsem starejše otroke spodbudilo k 

ponovitvam.  

3.6.5.2 DOTIK 

Dotik je pomemben del plesne vzgoje in pomemben pri rajalnih igrah. Igra dotika je tudi 

pomemben člen v stikih med otrokom in odraslim. (Kroflič, Gobec; 1995, str. 93) Preko 

bibarij, izštevank, nagajivk smo razvijali in utrjevali ritem. Kotiček »dedkov in babic« smo 

opremili z igračami od nekoč (punčke iz cunj, zibelka, leseni konjički …) Preko ljudskih 

lutkovnih igric, literature, ponazoritve … sem otrokom predstavila način rokovanja z njimi 

(Hvaležni medved – zibelka).  

Cilji: 

Umetnost:  Otrok se izraža s telesnimi gibi. 

Gibanje:  Razvijanje prstne spretnosti oziroma t.i. fine motorike. 

Jezik:   Otrok razvija sposobnost rabe jezika v medosebnih odnosih. 

Narava:   Otrok spoznava sebe, svoje telo. 

Družba:   Otrok uživa v prijateljskih odnosih. 

Vrsta plesne dejavnosti: bibarije 

Metoda: vodenje 

Oblika: individualna 
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Prostor: igralnica, igrišče 

Sredstva: ruta 

  

Slika 14: Hvaležni medved Slika 15: Dramatizacija po pravljici 

Potek izvajanja: 

Namen dejavnosti je bil preko igre in giba spoznavati in občutiti telo. Otroke sem povabila v 

krog in jim prestavila ljudsko prstno igro Križ kraž. S prstom sem se igrala po svoji dlani in 

doživeto izgovarjala besedilo. K igri sem povabila tudi otroke in skupaj smo se igrali, vsak 

otrok je bil aktiven na svoji dlani. Nato smo igro preselili še na podplate in uživali v 

»žgečkanju«.  

  

Slika 16: Igra z zibko Slika 17: Punčka iz cunj 
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3.6.5.2.1 Križ kraž  

Ljudska prstna igra 

TEKST: Križ kraž GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Križ, kraž, 

Kralj Matjaž, Na otrokovo dlan  

s kazalcem rišemo križ. daj mi groš, 

da kupim nož. 

Luknjo vrta: S kazalcem vrtamo luknjo. 

Poč! Nežno »udarimo« po otrokovi dlani. 

(Cvetko, 2000, str. 92) 

3.6.5.2.2 Miška kaško kuhala 

Ljudska bibarija/prstna igra 

TEKST: Miška kaško kuhala GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Miška kaško kuhala, S kazalcem krožimo po dlani, kuhamo. 

temu dala, Palec primemo, 

temu dala, kazalec primemo, 

temu dala sredinec primemo, 

temu dala,  prstanec primemo, 

temu pa vrat zavila mezinec zavijemo 

in v luknco skrila. in ga pod pazduho »skrijemo«. 

(Cvetko, 2000, str. 86) 
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3.6.5.2.3 Ta je u vodo padu 

Ljudska prstna igra/bibarija  

TEKST: Ta je u vodo padu GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Ta je v vodo padu, S kazalcem kažemo po prstih: po palcu, 

ta ga je ven izvleku, po kazalcu, 

ta ga je iz oblekce sleku, po sredincu, 

ta ga je dal v posteljco ajat, po prstancu, 

ta je pa teku mamici povedat, po mezincu. 

pol so ga pa ta, pa ta,  Pokažemo palec, kazalec, 

pa ta, pa ta nabutal: sredinec, prstanec. 

na, na, na, na, zakaj si pa  S palcem »tepemo« mezinec 

mamic povedal. in požugamo posmehljivo. 

Enci benci na kamenci 2 (2008) 

Otroci so se med prstnimi igrami zabavali. Večina jih je uživala ob gledanju, nekateri pa so se 

že preizkušali v finomotoriki in iskali ter poskušali obdržati prstke na mestu. Zabavala so jih 

šaljiva ritmična besedila.  

Refleksija: 

Po končani skupni dejavnosti sem z otroki izvajala prstne dejavnosti ena na ena. Z vzkliki so 

opozarjali nase in čakali na ponovitev igre. Ob interakciji so imeli nekateri otroci težave s 

vzpostavljanjem očesnega stika in umiritvijo. Zanje sem si vzela več časa ter igro večkrat 

  

Slika 18: Igra s prsti Slika 19: Ta je u vodo padu 
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ponovila. Najrajši so izbrali Miška kaško kuhala, saj jim je bil všeč efekt »žgečkanja«. Otroci 

so se sprostili in uživali. Ob prstni igri Ta je u vodo padu sem poimenovala prste in zelo 

doživeto podala besedilo. Otroci so si to igro najhitreje zapomnili in jo v kasnejših dneh 

velikokrat sami uporabili v igri (doživeto). 

S doseganjem ciljev sem zadovoljna, otroci so v interakciji sodelovali in uživali. Jezikovne 

zmožnosti si še razvijajo, spodbude le-teh pa so v prstnih igrah zelo močne.  

Prstne igre so vključene v dejavnost skozi vse leto.  

3.6.5.3 IGRA 

Doživljajsko bogate gibalne igre spodbujajo razvoj gibalnih sposobnosti in so zasnova 

gibalnega doživljanja, izražanja in ustvarjanja. (Kroflič, 1984) Kotiček »dedkov in babic« je 

bil namenjen spretnostnim igram in ustvarjalnosti: ciljanje v koš, grajenje stolpa, enostavni 

materiali, ki so spobujali ustvarjalnost: blago, trakovi … 

Cilji:  

Umetnost:   Otroci se urijo v hitrem gibalnem reagiranju v doživljajsko bogati igri. 

Gibanje:   Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

Jezik:    Otrok razvija sposobnost rabe jezika v medosebnih odnosih. 

Družba:  Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

(menjavanje vlog, dogovarjanje, vljudnost …). 

Matematika: Otrok spoznava prostor. 

  

Slika 20: Orientacija v prostoru – ristanc Slika 21: Ristanc 
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Vrsta plesne dejavnosti: gibalna igra, otroška ljudska gibalna igra 

Metoda: vodenje 

Oblika: skupinska, skupna 

Prostor: telovadnica 

Sredstva: obroči, blazinice, ruta 

Potek izvajanja: 

V telovadnici smo v okviru gibanja spoznavali otroške ljudske gibalne igre, primerne za 

najmlajše otroke. Izbirala sem igre s poznano vsebino, ki jo razumejo tudi najmlajši. Začetek 

dejavnosti sem obogatila z ljudsko pesmijo ali pogovorom.  

S pesmijo Lisička je prav zvita zver, sem jih spodbudila k igri. 

3.6.5.3.1 Lisica, kaj rada ješ 

Ljudska gibalna igra 

LISICA, KAJ RADA JEŠ 

En otrok je lisica. Hodi pred skupino otrok, ki ga sprašujejo: »Lisica, kaj rada ješ?« Lisica 

odgovarja najrazličnejše stvari in ko reče »piščance«, se obrne in začne loviti. Tisti otrok, ki 

ga ujame, je nato lisica in igra se nadaljuje. 

(Hren, 2014, str. 36) 

Ob sodelovanju z vzgojiteljico sva otrokom igro »zaigrali«. Določili smo varno mesto – 

kurnik, kamor se pred lisico lahko skrijemo. Sama sem prevzela vlogo lisice in doživljajsko 

vodila igro. Vzgojiteljica je imela vlogo mame kokoši in je skrbela, da so piščančki pobegnili 

(namignila k teku) in varno prišli v kurnik. 

  

Slika 22: Lisica, kaj rada ješ Slika 23: Lisica, kaj rada ješ – doživeta 

vloga vzgojitelja 
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Refleksija: 

Otroci so pravila igre razumeli. Pomembno vlogo je igrala vzgojiteljica, ki je v začetku 

piščančke »vodila« v kurnik. V nadaljevanju so otroci sami postali pozorni na besedo 

»piščanci« in odreagirali. Otroci so v igri vidno uživali. Oglašali, cvilili, tekli so pred lisico in 

se v varnem kurniku olajšano smejali. Na željo otrok smo igro večkrat ponovili. Tudi otroci 

so se ponudili za lisice. Interes otrok je bil zelo močan. Igra je vključevala tek, domišljijo, 

»strah«, sproščenost … in zadovoljevala otrokove potrebe po gibu in socializaciji. 

Igra je primerna za otroke 1. starostnega obdobja, saj so elementi poznani (lisica in 

piščančki), pravila niso prezahtevna. Težava se lahko pojavi, ko slabše govoreči otrok 

prevzame vlogo lisice. Ob tem je potrebna pomoč vzgojitelja. Zelo pomemben je doživljajski 

vidik, ki igro popestri.  

3.6.5.3.2 Ptički v gnezda 

Ljudska gibalna igra 

Z narodno pesmijo Pleši, pleši črni kos sem predstavila gibalno igro Ptički v gnezda. 

PTIČKI V GNEZDA 

Vsak otrok dobi svoj obroč, ki predstavlja njegovo gnezdo. Na začetku so vsi otroci v svojem 

gnezdu, ko pa rečemo »Ptički poletite!«, otroci zapustijo gnezda in letajo po prostoru. Ob 

vzkliku »Ptički v gnezda!«, vsak otrok steče v najbližje gnezdo. (Starejši otroci se lahko igro 

igrajo na izpadanje. Vsakič iz igre vzamemo eno gnezdo, ptiček, ki ostane do konca zmaga). 

(Skozi igro se učim, http://igramose.blogspot.si/p/gibalne-igre.html) 

Za gnezda sem uporabila obroče. Vsak otrok si je izbral svoje gnezdo (barvo obroča). Ob 

vodenju, posnemanju so otroci hitro razumeli navodila. Prijetno in dovolj hitro so reagirali. 

Vsi otroci so našli svoja gnezda. V njih so se počutili varne.  

Refleksija:  

Med igro so otroci rokovali z obroči in se z njimi igrali. Kasneje sem uporabila majhne, 

nedrseče blazinice airex, ki so se izkazale za boljše. Igro smo se igrali brez izpadanja – 

»zmagovalci« smo bili vsi. Eden izmed otrok je vzel igro zelo resno in gnezda ni zapustil. 

Otrokom je bila igra všeč. Prijetno sem bila presenečena nad razumevanjem navodil.  
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Igro Kdo se boji črnega moža smo začeli s pogovorom. Podobno kot pri Lisica, kaj rada ješ 

sva z vzgojiteljico igro zaigrali. Otroci so se nama spontano pridružili. 

3.6.5.3.3 Kdo se boji črnega moža 

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA 

En otrok je črni mož in vpraša druge otroke, ki stojijo na drugi strani igrišča: »Kdo se boji 

črnega moža?« Otroci odgovorijo: »Mi že ne!« Črni mož spet vpraša: »Pa če pride?« Otroci 

odgovorijo: »Pa zbežimo!«, in stečejo na drugo stran igrišča, črni mož pa jih poskuša čim več 

ujeti. Kogar se dotakne, gre skupaj z njim na drugo stran igrišča in sedaj oba predstavljata 

črnega moža. Zadnji otrok, ki ostane, je lahko novi črni mož ali pa zamenjamo igro. 

(Hren, 2014, str. 36) 

 

Slika 24: Kdo se boji črnega moža – skica igre 

Refleksija: 

Vprašanje v igri sem priredila za najmlajše otroke, tako da so lahko sodelovali vsi. Vprašala 

sem jih: »Ali se bojite črnega moža?«. Odgovorili so z močnim odgovorom: »Neeeee.« S tem 

pa se je povečal skupni duh in pogum otrok. Otroci so v igri uživali in upoštevali pravila. 

Prostor v igri je bil fizično omejen, kar je otrokom omogočalo lažjo orientacijo. 
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3.6.5.4 PLES 

»Kjer neha govorica, se začenja glasba, gibalno ustvarjanje, ples …« (Denac, Ilič; po 

Hoffmann, 1993, str. 19) Rajalne igre so skupinski otroški plesi, ki se povezujejo s petjem ali 

govorjenim besedilom. Njihova prednost je v tem, da lahko pojemo tako počasi, da lahko 

mlajši otroci z gibanjem sledijo ritmu, oziroma usklajujemo ritem gibanja in petja. (Koban 

Dobnik, 2005, str. 71) 

Kotiček »dedkov in babic« sem opremila s starimi uporabnimi predmeti: mlinček za kavico, 

lesen perilnik, stojalo za obešanje, likalnik na žerjavico, lončena posoda … 

Cilji:  

Umetnost:   Otrok usvaja osnovne prvine ljudskih rajalnih in plesnih iger. 

Otroci uživajo v gibalno-plesni ustvarjalnosti. 

Otroci spoznajo kulturno dediščino, običaje in narečje. 

  

Slika 25: Ali se bojite črnega moža? 

»Neeee.« 

Slika 26: Kaj pa, če pride? »Pa 

zbežimoooo.« 

  

Slika 27: Delovna aktivnost otrok v igri Slika 28: Seznanjanje s predmeti 
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Otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (opazuje, sodeluje v krogu, 

posluša ...). 

Otrok navezuje stike z drugimi otroki. 

Otrok razvija gibalne sposobnosti. 

Otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice (gibanje odraslih, gibanje otrok). 

Otrok postopno usvaja pesem in pripeva. 

Otroci pridobijo občutek za ritem in razvijajo skladnost gibanja v ritmu glasbe. 

Otrok doživlja umetnost kot del družabnega in kulturnega življenja.  

Gibanje:   Otrok usvaja osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

Jezik:    Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

Družba:  Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

(menjavanje vlog, dogovarjanje, vljudnost …).  

Narava:  Otrok spoznava razliko med spoloma (dečki, deklice). 

Matematika: Otrok spoznava prostor. 

Vrsta plesne dejavnosti: gibalno-rajalna igra 

Metoda: vodenje, izmišljanje 

Oblika: skupna, skupinska 

Prostor: igralnica, telovadnica, igrišče 

Sredstva: ruta 

Potek izvajanja:  

Med tednom sem otrokom predstavila otroško plesno izročilo. Izvajanje je bilo hkrati tudi 

poustvarjanje, saj ga je vsak otrok doživljal na sebi lasten način. 
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3.6.5.4.1 Čindara 

Ljudska rajalna igra, kačo viti 

Umetnost:  Otroci korakajo ob ritmični izreki besedila, tekajo v ritmu pesmi. 

ČINDARA 

Otroci oblikujejo dolgo vrsto, ki jo vodja nato kačasto in polžasto zavija in odvija. Primejo se 

za roke, z desnico vsak prime levico prijatelja pred njim, levico pa poda prijatelju za sabo. 

Vodja vije kačo okrog po prostoru, med drevesi, včasih tečejo pod »mostom« skozi vrsto in 

včasih z vijuganjem spodnesejo kačji rep, da se zaplete in razpade, otroci pa padejo po tleh. 

Otroci se gibajo v ritmu melodije. Ples omogoča improvizacijo v gibanju in teku. 

(Koban Dobnik, 2005, str. 75) 

ČINDARA (ljudska)  

 

Slika 29: Čindara – notni zapis 

Čindara, Ringaraja 2010, mag. Metka Knific  

 
Slika 30: Čindara – skica igre 

Refleksija:  

Ples, rajanje v kači, predstavlja uvod v rajalne igre, ki potekajo v krogu. Otrokom je ta način 

bližji in lažji, saj sledijo vodji. Kot spremljavo ritmičnega korakanja lahko uporabimo tudi 

druge pesmi (Izidor ovčice pasel, Abraham, Primimo se za roke …) ali plešemo brez 

spremljave. Besedilo pesmi Čindara, ki se ponavlja skozi vso pesem, je otroke pritegnilo k 
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sodelovanju. Ob petju so se sami priključevali »kači« in vili z mano. Ritem je bil enakomeren, 

zmeren. Otroci so hodili v ritmu in se zabavali. Ples so deklice večkrat ponovile v prosti igri v 

kotičku. 

3.6.5.4.2 Ringa raja 

Ljudska rajalna igra  

Umetnost:  Otroci povzemajo gibalne motive vzgojitelja, ustvarjajo nove gibalne motive.  

TEKST: Ringa raja GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Ringa, ringa raja,  

muca pa nagaja,  

kuža pa priteče, 

pa vse na tla pomeče. 

 Hodimo v krogu v eno stran. 

Kokot kikiriče, 

čipke, čopke kliče, 

putka kokodajca, 

ker je znesla jajca. 

Počepnemo in s kazalcema rahlo udarjamo po tleh. 

Kikiriki! Skočimo oz. se dvignemo in damo roke v zrak. 

 

  

  

Slika 31: Čindara v telovadnici Slika 32: Čindara na dvorišču, s prijatelji 
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RINGA RAJA (ljudska) 

Voglar, Nograšek, 1996, str. 141 

Refleksija: 

Otrokom je rajalna igra poznana. Kot pomoč k formiranju kroga sem izbrala okroglo 

preprogo, ki s svojo obliko usmeri otroke v krog. Otrokom sem pesem predstavila doživeto, 

prav tako so jo poustvarili otroci. Zabavali smo se ob skakanju v zrak in kikirikanju. 

Sodelovali so vsi otroci. V nadaljevanju so otroci večkrat sami formirali krog in rajali. 

3.6.5.4.3 Bela, bela lilija 

Ljudska rajalna igra 

Umetnost:  Otrok na različne načine sodeluje v rajalni igri (sodeluje v krogu, posluša ...). 

 
 

Slika 33: Ringa raja – notni zapis Slika 34: Skica igre 

  

Slika 35: Ringa raja zunaj – kikirikiii Slika 36: Ples po malici – Ringa raja 
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BELA, BELA LILIJA (ljudska) 

 

Slika 38: Bela, bela lilija – notni zapis 

Bela, bela lilija, Ringaraja 2010, mag. Metka Knific 

Refleksija:  

Ples smo plesali skupaj, deklice in dečki. Na začetku si nihče od otrok ni želel biti 

izpostavljen v krogu kot bela lilija ali rdeči tulipan. Z zgledom in spodbudo so se opogumili. 

Otrokom sem prilagodila rajanje tako, da jim ni bilo trebna zapreti oči ali uganiti imena. 

Pozitivno pri dejavnosti je bilo razlikovanje po spolu. Večina otrok razliko že pozna in jo 

pravilno »uporabi« – rdeči tulipan, bela lilija. Čeprav je bil ples za najmlajše nekoliko 

težaven, so sodelovali po svojih najboljših močeh.  

BELA, BELA LILIJA 

Deklice se primejo v krog in med pesmijo hodijo v 

krogu desno. Ena deklica hodi sredi kroga v 

nasprotni smeri in dela, kar ji med pesmijo 

narekujejo ostale: »poskoči enkrat, poskoči dvakrat, 

zapri oči, eno izvoli.« Uganiti mora ime izbranke. 

Vlogi se zamenjata. Igra se igra poljubno dolgo. 

Dečki pojejo in plešejo na besedilo Rdeči, rdeči 

tulipan z enako melodijo.  

(Ramovš, 1992, str. 384) 

 

 Slika 37: Bela, bela lilija – skica igre 
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3.6.5.4.4 Mi se imamo radi 

Ljudska gibalna igra 

Umetnost:  Otrok sodeluje v gibalni igri, otrok razvija ravnotežje. 

Družba:   Otrok uživa v prijateljskih odnosih 

MI SE IMAMO RADI 

Stojimo v krogu ali vrsti in se držimo za roke oz. čez rame (poljubno), zibljemo se v levo in 

desno stran. Pri zadnji vrstici »Radi prav zares« dvignemo roke v zrak. 

 

Slika 41: Mi se imamo radi – notni zapis 

Mi se imamo radi, Ringaraja 2010, mag. Metka Knific 

  

Slika 39: Bela, bela lilija Slika 40: Rdeči, rdeči tulipan 
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Refleksija: 

Otroci so pesem že poznali. Dodala sem element zibanja in s tem povečala interes za pesem. 

Gibalna igra ob petju je otroke sprostila, nekatere do te mere, da so popadali po tleh in se 

zabavali v objemu prijateljev. Skupaj smo poustvarili svojo različico pesmi in za našo skupino 

Medvedki sestavili: »Mi se imamo radi, radi, radi, radi. Mi se imami radi kot medvedki mladi. 

Mi se imamo radi, radi, radi, radi. Mi se imamo radi, radi prav zares!« 

Sodelovali so vsi otroci, večina jih je pesem tudi pripevala. Gibalno manj spretni otroci so se 

zibali z manjšo intenziteto, spretnejši so »pretiravali«. Prav vsi smo uživali v prijateljskih 

odnosih med nami. 

3.6.5.4.5 Peričice 

Ljudska ustvarjalno-plesna/mimična igra 

Umetnost:  Otroci uživajo v gibalno-plesni ustvarjalnosti. 

Pesem s gibalnim prikazom je bila namenjena predvsem deklicam. Skupina deklic se je 

postavila v krog, nato pa so pele pesmico in izvajale v enostavni pantomimi vse, kar je 

govorila pesem. Značilnost gibnega ritma je bilo trajno prestopanje nog naprej in nazaj. To je 

bilo gibno izhodišče. (Knific, 2010, str. 8) 

PERIČICE, ljudska 

POKAŽITE NOŽICE! 

POKAŽITE ROKE! 

IN GLEJTE, KAK' PRIDNE 

PERIČICE SMO ME: 

PA PEREMO, PA PEREMO (ožemamo, obešamo, likamo, zlagamo, rajamo) 

PO CELI LJUBI DAN! 

PA PEREMO, PA PEREMO 

PO CELI LJUBI DAN! 
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Slika 42: Peričice – notni zapis 
Peričice, Ringaraja 2010, mag. Metka Knific 

PERIČICE 

1. V drugem delu kitice deklice mencajo in gnetejo namišljeno perilo na umišljenih 

perilnikih. 

2. Zdaj umišljeno perilo ožemajo, da se od njega pocedi namišljena voda. 

3. Z obema rokama prijemajo in razgrinjajo in obešajo svoje namišljeno perilo na 

namišljeno vrv. 

4. Osušeno perilo z navideznim likalnikom likajo na umišljeni deski. 

5. Zdaj perice pospravljajo in zlagajo svoje perilo. 

6. In za konec se deklice primejo za roke in zarajajo po prostoru. 

(Knific, 2010, str. 8) 

Vsebino sem otrokom želela praktično prikazati. Za motivacijo sva z vzgojiteljico uporabili 

»umazano« obleko, ki jo je bilo trebno oprati. S starim načinom pranja, ožemanja, obešanja, 

likanja in zlaganja sem otrokom približala način uporabe perilnika, likalnika na žerjavico, 

stojala za perilo in jih hkrati seznanila s pesmijo.  

 

  

Slika 43: Pa peremo, pa peremo ... Slika 44: Pa obešamo, pa obešamo ... 
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Refleksija:  

Otrokom sem prepustila spoznavanje in rokovanje z nepoznanimi predmeti. V igri so uživali. 

Navdušeno so prali krpe, jih obešali s ščipalkami, likali in zlagali. Igro sem spremljala s 

pesmijo in nekaj otrok je že pripevalo. Aktivni so bili prav vsi. Gibalni prikaz pesmi so otroci 

hitro usvojili. V veliko pomoč jim je bila igra pranja, ki je del pesmi in gibanja. Gibov otrok 

nisem popravljala, vsak se je gibal drugače – pravilno. Mislim, da je odločilni element 

uspešnosti prav spodbuda otrok, doživljajsko prenašanje vsebin, ki se je prav pri tem plesu 

izkazalo za zelo uspešno in ustvarjalno. 

3.6.5.4.6 Abraham 

Ljudska ustvarjalno-plesna igra 

Umetnost:  Otrok se izraža s telesnimi gibi; otrok poskusi posnemati gibanja iz okolice. 

ABRAHAM 

Je plesna igra s posnemanjem. Otroci se postavijo v kolono drug za drugim in se primejo za pas. Ob 

petju se kolona v kačastih zavojih pomika naprej. Igra je zabavna, ker otroci pri njej ponavljajo gibe 

vodečega, ki jih pokaže pri besedilu »tako«. Gibe ponavljajo vsi na »vsi tako, vsi tako«. Otroci lahko 

ploskajo, skačejo ali delajo druge gibe. Ples se ponavlja poljubno dolgo.  

(Sicherl-Kafol, 2009, str. 64) 

  

Slika 45: Pa likamo, pa likamo … Slika 46: Peričice smo me ... 
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Refleksija:  

Plesno igro sem zaradi starosti otrok nekoliko priredila. Plesali smo jo v krogu in ob tem imeli 

interakcijo z vsemi (ki so ustvarjali gib). Pri pesmi Abraham ma sedem sinov mi je zelo všeč, 

da ima otrok možnost individualnega izražanja. Pri mlajših otrokih je potrebno nekoliko več 

spodbud, gibalnih in besednih. S plesno igro so se otroci srečali prvič. K ustvarjanju gibov 

sem jih spodbudila z lastnim zgledom. Večkrat sem podala zabavni motiv in otroke sprostila. 

K ustvarjanju so stremeli večinoma starejši otroci, eni in isti. Preostali so motiv dobro 

posnemali in poustvarjali, poleg tega so se ob tem še zabavali. Formiranje kroga je potekalo 

zelo dobro. 

  

ABRAHAM MA SEDEM SINOV 

 

Abraham ‘ma sedem sinov, 

sedem sinov Abraham. 

vsi so jedli, vsi so pili, 

vsi so delali tako. 

Vsi tako, vsi tako, 

vsi so delali tako. 

Vsi tako, vsi tako, 

vsi so delali tako. 

 

Abraham, Ringaraja 2010, mag. Metka Knific 

 

 

Slika 47: Abraham ma sedem sinov – skica 

igre 

  

Slika 48: Abraham ma sedem sinov – 

notri 
Slika 49: Abraham ma sedem sinov – zunaj 
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3.6.5.4.7 Meljem, meljem kavico 

Ljudska ustvarjalno-gibalna/mimična igra 

Umetnost:  Otroci uživajo v gibalno-plesni ustvarjalnosti. 

MELJEM, MELJEM KAVICO 

Meljem, meljem, kavico, kavico za mamico. 

Mamica se mi smeji, kavice se veseli. 

Kuham, kuham kavico, kavico za mamico. 

Mamica se mi smeji, kavice se veseli. 

Kavica je kuhana, mizica pripravljena, 

pridi, pridi, mamica, dobra je ta kavica. 

(ljudska, vir: vzgojiteljice Vrtec Bled) 

Refleksija:  

Otrokom sem pesem predstavila ob starem mlinčku za kavo. Skupaj smo zmleli zrna kave in 

skuhali pravo kavo za mamico. Otroci so spoznavali star predmet, proces kuhanja, kasneje pa 

z gibom poustvarili doživeto. Igra se je nadaljevala v kotičku, spontano, ob starih predmetih v 

interakciji s prijatelji. Stari, nepoznani predmeti so otrokom predstavljali močno motivacijo k 

ustvarjanju, ki so jo ob igri z njim poustvarili še sami. Skrbelo me je, da bo nastal prepir, kdo 

bo imel mlinček. Vendar je bila igra še ob drugih starih predmetih povsem enakovredna. 

  

  

Slika 50: Igra z mlinčkom Slika 51: Meljem, meljem kavico 
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3.6.5.4.8 Moj klobuk ima tri luknje 

Ljudska ustvarjalno-gibalna igra 

Umetnost:  Otroci uživajo v gibalno-plesni ustvarjalnosti. 

MOJ KLOBUK IMA TRI LUKNJE 

Ob besedi »moj« se z roko udarimo po prsih, ob besedi »klobuk« na vrh glave, pri besedi 

»tri« pokažemo tri prste, pri besedi »luknje« pa s palcem in kazalcem pokažemo krog. Ko 

pojemo drugič, besede »moj« ne izgovorimo, ampak le pokažemo, ko pojemo tretjič, 

spustimo še besedo »klobuk«, pri vsakem petju pesmi odvzamemo besedo in dodamo gib ... 

Konča se tako, da besedila sploh ne pojemo, ampak mrmramo (razen veznih besed), besede 

»moj«, »klobuk«, »tri« in »luknje« pa le pokažemo. 

 

(Skozi igro se učim, http://igramose.blogspot.si/p/glasbene-igre.html) 

Refleksija: 

To ljudsko gibalno igro sem izbrala spontano, zaradi otroškega navdušenja nad klobukom v 

moški narodni noši. Otrokom sem pesem zapela, potem pa prepustila ustvarjalnosti svojo pot. 

Nekateri otroci so me posnemali, drugi so si klobuk le ogledovali. Dejavnost sem nadgradila z 

ustvarjalnim plesom s klobuki. Pripravila sem najrazličnejša pokrivala – od baretk do 

pastirčkovih klobučkov – in otroci so si izbrali svojega. Ob ljudski glasbi (zgoščenka) so se 

gibalno izražali in zabavali s pokrivali. Presenetil me je deček, ki je vztrajal v svojem 

ustvarjalnem izražanju, drugi otroci so večinoma le povzemali gibalne motive bližnjega. 

MOJ KLOBUK IMA TRI 

LUKNJE 

Moj klobuk ima tri luknje, 

tri luknje ima moj klobuk. 

Če ne bi imel treh lukenj, 

ne bi bil več moj klobuk. 

 

 

 Slika 52: Moj klobuk ima tri luknje – notni zapis 

http://igramose.blogspot.si/p/glasbene-igre.html
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Začudila me je deklica, ki se je v lastnem ustvarjanju »izgubila«, ob nevodeni dejavnosti se ni 

počutila varno (jokala je). 

3.6.6 Vključevanje staršev v ohranjanje otroškega ljudskega izročila  

3.6.6.1 Temeljne dejavnosti vključevanja  

 Vizija Vrtca Bled 

 Seznanjanje z aktivnostmi v skupini preko oglasne deske (fotografije ….) 

 Zloženka: Igram se z dedkom in babico, očkom in mamico 

 Zaključna prireditev s starši 

 Seznanjanje staršev s praznovanjem otroškega prazničnega leta, posebnih dogodkov v 

koledarskem in življenjskem krogu 

 Uvajanje tradicionalnih jedi na vrtčevski jedilnik 

 Obveščanje preko lokalnega glasila 

 Ljudsko izročilo v literaturi, otroških revijah, drugih publikacijah … 

Vizija Vrtca Bled:  

»V VRTCU BLED IZ KORENIN RASTE NOV ROD …« 

Zaposleni skupaj s starši in otroki stremimo k ohranjanju tradicije. V okviru različnih tem, 

dogodkov, prireditev, proslav, preko igre, pesmi (minute slovenskih ljudskih pesmi), pravljic, 

praznikov, sodelovanj … razvijamo spoštljiv odnos do ljudskega izročila, kraja in domovine. 

  

Slika 53: Navdušenje nad klobukom Slika 54: Ustvarjalni ples s klobuki 
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Slika 55: Vizija Vrtca Bled 

Seznanjanje z aktivnostmi v skupini preko oglasne deske (fotografije ….) 

Otroci v 1. starostni skupini še ne ubesedijo vseh svojih doživetij, zato je toliko bolj 

pomembno prenašanje vsebin iz skupine na starše preko oglasnih desk, pogovora, fotografij 

… Ob tem pri otroku spodbujamo razvoj govor, podoživljanje in komunikacijo med otrokom 

in staršem. 

Zloženka: Igram se z dedkom in babico, očkom in mamico 

Zloženko z ljudskimi igrami sem pripravila za starše in je del zaključnega srečanja. Igre, ki so 

predstavljene v zloženki, so se otroci igrali na srečanju. Služi uporabi in igri v domačem 

okolju ter omogoča kvalitetno preživljanje časa staršev z otroki.  

Starši so zloženko z navdušenjem sprejeli. Ob njej so se spomnili starih iger, ki so se jih sami 

igrali v otroštvu. Hvaležni so bili za dodatna navodila ob besedilih.  

Mama deklice je bila presrečna ob prijetni igri in komunikaciji s svojim otrokom. S pomočjo 

zloženke je svojega otroka bolje razumela (zametki govora) in imela možnost sodelovati z 

  

Slika 56: Oglasna deska pred igralnico Slika 57: Obveščanje o dogodkih 

Č ep r a v  je  v er jet n o  k o t  p r a z n ik  z a l ju b l jen c ev  d a n es  b o l j  z n a n o  v a l en t in o v o ,  p a  

im a m o  tu d i Slo v e n c i s v o jo  r a z l ič ic o  -  g r e g o r jev o .  

Naše babice so za 12. marec govorile, da se takrat ptički ženijo. Stari običaj namreč pravi,  da so 

se dekleta nekoč na gregorjevo ozirala v nebo. Prva ptica, k i jo je dekle videlo, je naznanila, 

kakšen bo njen mož.  

Kd a j im a jo  t o r e j  p t ičk i  s v a t b o ?  

Na Slovenskem je najbolj veljalo, da se ptički ženijo na gregorjevo, saj je bil to včasih prvi 

spomladanski dan. 

Na Gorenjskem na predvečer ( 11.3.)  praznika ohranjajo običaj spuščanja razsvetljenih barčic in 

hišic ( imenovanih "gregorčki")  v vodo. Po starih šegah namreč na ta dan sv. Gregor "luč v vodo 

vrže". V Kropi in Kamni Gorici ima ta običaj dolgo tradicijo in sega še v čase, ko ljudje še niso 

poznali elektrike. 

                                                                 Sv e t i  Gr e g o r  p o z d r a v l ja  s o n c e  in  p o m la d  

Sveti Gregor je 

pomenil preobrat v 

življenju Kroparjev, 

saj pri svojem delu 

niso potrebovali 

več svetilke. Z 

metanjem različnih 

gorečih predmetov 

v manjši potok so 

pozdravili prihod 

sonca in pomladi. 

Kroparski kovači 

pa so nekoč na ta 

dan pozabili na 

delo in odšli na 

ptičjo svatbo. 

 

NAMIG:                

 

“ Vuč  u  v o d o ”  -  p et ek ,  11. 3. 20 16 
Pozdravite pomlad na star obrtniški način. Izdelajte si svojo barčico, jo osvetlite s svečko 

in vrzite v vodo.  

 

Vabljeni, OB MRAKU, v Kamno Gorico, Kropo,  Tržič,…  
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njim. S pomočjo zloženke so se lahko otroci ljudske igre iz vrtca igrali v varnem zavetju 

doma s svojimi najbližjimi. 

  

Slika 58: Zgibanka za starše 

Zaključna prireditev s starši 

Ob zaključku projekta smo povabili starše, stare starše, sorodnike … na prireditev Igrajmo se. 

Ob igri smo obujali ljudsko izročilo in se zabavali. Staršem smo podali primer dobre prakse 

oz. način oživljanja in ohranjanja ljudskega izročila, ki ga lahko ponesejo v svoj dom, na 

dvorišče ali ulico. 

Otroci so se z veseljem igrali in uživali ob druženju. Spontana igra je otroke spremenila v 

»vodje«, ki so starše seznanjali s pravili in potekom besedil. Ob prstni igri Miška kaško 

kuhala je deček mami popravil roko (odprta dlan navzgor) in ji navdušeno podajal besedilo. 

Starši so ob praktičnem prikazu pridobili pomembne napotke za igranje, npr. otrok ob 

spretnostnih igrah Dirja, dirja konja ali Očka, kaj berete sedi na kolenih z obrazom, obrnjenim 

k staršu, in z njim komunicira (vizualna komunikacija). Starši so bili zelo pozitivno 

presenečeni nad odzivom in aktivno udeležbo svojih otrok v ljudskih igrah. 
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Seznanjanje staršev s praznovanjem otroškega prazničnega leta 

Praznovanje v predšolskem obdobju je večinoma osredotočeno na praznovanje rojstnih dni, 

pustovanje in obisk dobrih mož (Miklavž, Božiček in dedek Mraz).  

Ljudska praznovanja naše zgodovine izginjajo, s projektom pa sem jih želela obeležiti in 

starše privabiti k sodelovanju. Otrok je v prazničnem letu lahko vključen v naslednja 

praznovanja: novoletni koledniki, praznik pehtre babe, klicanje pomladi, veseli predpustni 

čas, kurenti, pustne šeme, gregorjevo, velikonočne šege, Zeleni Jurij, belokrajnska kola, igre s 

pirhi, majski mlaj, fantje na vasi, fantovska pesem, skrivnosti kresne noči, semenj, košnja, 

žetev, mlačev, teritev lanu, ličkanje koruze, trgatev, martinovo, miklavževanje, barbarino, 

tepežkanje. (Novak, Kmetec, 2015, str. 5)  

Z otroki smo praznovanja doživljali na drugačen način. Ob osebnih praznikih smo močno 

tolkli s pokrovkami in jedilnim priborom ter uživali ob ropotu. V velikonočnem času smo 

spretno in zbrano kotalili pirhe in se veselili pojedine, »gregorčke« smo spoznavali ob 

družinskem izletu v kovaški vasi … 

Želela sem poudariti bistvo praznikov – povezanost s prijatelji, družino – ter spodbuditi 

ustvarjalnost. Žal je mnogo šeg in navad zamrlo, preplavila so jih sodobna praznovanja in z 

njimi povezano potrošništvo. 

  

Slika 59: Zaključna prireditev s 

starši 

Slika 60: Igrajmo se s starši 
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Uvajanje tradicionalnih jedi na vrtčevski jedilnik 

V Vrtcu Bled vključujemo v jedilnik tudi tradicionalne slovenske jedi, upoštevajoč letne čase 

in praznike. Tako so na jedilniku: ajdovi žganci, polenta, kislo mleko, med, goveja juha, 

skutini štruklji, pražen krompir, matevž, kompot iz suhega sadja, flancati, potica … Na ta 

način otroci spoznavajo in okušajo del tradicije naše dežele z vsemi čutili, starši pa se 

seznanjajo s tradicionalnimi jedmi.   

Otrokom sem s pozitivno naravnanostjo do hrane, s petjem in pripovedovanjem razširila 

prehranjevalne navade. Priložnostno jed sem pospremila z ljudsko pesmijo in pogovorom 

(npr.: Ko študent na rajžo gre – polenta, Mamca – štruklji, Pastirica žgance kuha – žganci, 

Mlinček se že vrti – potica …). Spoznavali smo izvor hrane (mleko, med, koruza) in 

uporabnost le-te na različne načine. Ob obisku kmetije smo si ogledali krave in pili sveže 

mleko. Spremljali smo rast koruze, žetev in luščenje koruznih zrn. Koruzni žganci so na tak 

način šli v večjo slast, opaženo pa je bilo tudi vsako koruzno zrno v solati. Ob posebnih 

priložnostih smo se pozabavali s peko »kokic« in koruzo zaužili še drugače. Ob obisku 

čebelnjaka smo spoznali izvor medu, okusili cvetni prah, med, otipali satje …  

V začetku so otroci hrano okušali še bolj previdno, ob zgledu in pesmi pa že z veseljem 

pojedli.  

  

Slika 61: Velikonočna šega – igra s pirhi Slika 62: Osebni praznik – ofiranje 
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Obveščanje preko lokalnega glasila 

Glavni cilj in namen lokalnih časopisov je informiranje in obveščanje občanov o dogodkih 

domačega kraja. S člankom v Blejskih novicah sem želela seznaniti širšo javnost o dogajanju 

v naši skupini. V tako kulturno-zgodovinsko bogatem kraju je pomembno, da se prav vsi 

vključimo v ohranjanje kulturne dediščine. 

Odziv na članek je eden od otrok izrazil takole: »Jest sem se pa u knjigi vidu. Karin, tebe pa 

ni bilo. Pa jajčke smo spuščal.« 

 

Slika 65: Blejske novice 4, april 2016 

Ljudsko izročilo v literaturi, otroških revijah, drugih publikacijah … 

Zapise o otroškem ljudskem izročilu najdemo v različni literaturi. Starši si pri tem lahko 

pomagajo s knjižnico ali pa spremljajo otroške revije, publikacije, kjer je podana vsebina 

strokovno in pregledno predstavljena. Tako v njih najdemo ljudske pesmi, prstne igre, ljudske 

pravljice, ljudska praznovanja, glasbo.  

 

 

Slika 63: Jedilnik, 9. 10. 2015, Vrtec Bled Slika 64: Tipanje satja 
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Slika 66: Narodna noša v reviji Zmajček 

3.6.6.2 Evalvacija vključevanja staršev v ohranjanje otroškega ljudskega izročila 

 Pozitivni odzivi staršev in otrok 

Starši so bili nad projektom navdušeni. Po odzivih sem zaznala, da se je povečala aktivna 

vloga staršev v igri (plesne igre, bibarije), napredek v govornem razvoju otrok 

(komunikacija), zadovoljstvo, delovna aktivnost otrok ter močna povezanost med nami.  

 Aktivno vključevanje staršev v projekt je pripomoglo k utrjevanju in 

poglabljanju vsebin in vrednot ljudskega izročila. 

V projekt so se večinoma vključevali starši sami. Z veseljem so nam razkazali kmetijo, 

čebelnjak, nam predstavili ritem ob igranju na boben, prinašali stare predmete, spremljali 

dogodke v vrtcu, si vzeli čas za igro z otrokom.  

  

Slika 67: Obisk folklornega para Slika 68: Seznanjanje z narodno nošo 
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 Dobro timsko sodelovanje z vzgojiteljico, starši, vrtcem in okoljem je omogočalo 

ustvariti bogato okolje z različnimi spodbudami. 

V projekt smo vključili naše ožje in širše okolje. Tako smo na polju opazovali koruzo, v 

bližnjem potočku spuščali »gregorčke«, na obisk povabili folklorni par, k igri povabili druge 

vrtčevske skupine. Z obveščanjem preko lokalnega glasila smo o dogajanju v naši skupini 

seznanili tudi širšo javnost.  

 Pestri viri so izzvali otrokom željo po ustvarjanju in udejanjanju. 

Otroci so doživljanje vsebin pogosto prenesli v ustvarjalno igro. V kotičku so v igri s starimi 

predmeti prali na perilniku, obešali perilo, likali z likalnikom na žerjavico, v zibelki uspavali 

punčko iz cunj … Ob tem so si povečali delovno aktivnost, ustvarjalnost, zainteresiranost 

(vztrajnost), domišljijo, komunikacijske spretnosti (dogovarjanje), izboljšali odnose in 

vzdušje v skupini ter sproščeno uživali v igri. Čas po malici so velikokrat izkoristili in 

spontano rajali v manjših skupinah, največkrat ob melodiji Čindara ali Ringa raja.  
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4 EVALVACIJA 

Skupina otrok, v kateri sem izvajala projekt, je izražala izjemno zanimanje pri dejavnostih. 

Dolžino zaposlitve sem načrtovala glede na predvideno zmožnost koncentracije otrok v tem 

starostnem obdobju, velikokrat pa se je dejavnost zaradi interesa otrok podaljšala. Za prostor 

izvedbe je za otroke 1. starostne skupine primernejša igralnica (kasneje telovadnica), kjer ni 

motečih dejavnikov in v kateri se počutijo varne. Poznane vsebine bom tekom leta prenesla na 

zunanje površine, kjer je ljudsko izročilo v izvoru tudi »doma«. Izredno vlogo pri podajanju 

vsebin je predstavljala močna motivacija in doživeta vloga vzgojitelja. Otroci so z enako 

energijo sledili predstavljenim vsebinam in jih nadgradili z lastnim ustvarjanjem.  

 Cilj 1: Otroke in starše seznanjati s starimi ljudskimi običaji, predmeti, 

življenjem, igrami, plesom in pesmijo. 

Starši so z navdušenjem spremljali naš tematski sklop in se priložnostno vanj vključevali: 

ogledali so si razstavo starinskih predmetov v igralnici, komentirali vsebine v zloženki, se 

seznanjali z vsebino iger, na kmetiji so nam stari starši deklice iz skupine predstavili nekatera 

stara kmečka orodja in nam pripovedovali o življenju nekoč, skupaj s starši dečka – čebelarji 

smo si ogledali čebelnjak in okušali med, družinsko so se udeležili običaja »vuč u vodo« na 

gregorjevo … Sodelovanje in vključenost celotnih družin sta se izredno pozitivno odražala na 

doživljanju otrok. 

Otroke in starše sem na ta način seznanjala s starimi običaji, predmeti, življenjem, plesom in 

pesmijo.  

 Cilj 2: Aktivno vključiti otroke in starše v ohranjanje ljudskega izročila preko 

giba, plesa, igre in pesmi.  

Večinoma so se v plesno-gibalne dejavnosti vključili vsi otroci. Prilagodila sem le vključitev 

najmlajše deklice (14 mesecev), ki je komaj shodila. V rajalnih igrah je dobila osrednjo vlogo. 

Z navdušenjem nas je opazovala in posnemala iz sredine, saj njena koordinacija in ravnotežje 

še nista razviti toliko, da bi lahko sledila gibanju starejših otrok v skupini, ki so gibalno 

spretnejši.  

Večji del skupine sestavljajo dečki, ki so se prav tako kot deklice aktivno vključevali v plesne 

dejavnosti, in bili pri gibalnem ustvarjanju celo bolj sproščeni in ustvarjalni.  
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Oče dečka nam je predstavil različne ritmične motive z igranjem na bobne. Starši so aktivno 

zbirali in prinašali stare predmete, se z name igrali, kar se je predvsem odražalo na 

zaključnem srečanju, kjer so se sproščeno vključevali v vse dejavnosti. 

 Cilj 3: Ponuditi otrokom ples, glasbo, gib in dotik kot sprostitveno dejavnost. 

Plesno-gibalne dejavnosti so otroke sproščale. Slednje je potrdilo vedenje dečka, ki se je pred 

tem le redko pridružil skupini, večinoma je le iz kota opazoval dogajanje. V plesnih igrah je 

sam zavzel mesto poleg mene in sodeloval.  

Otroci so bili po gibalnih dejavnostih umirjeni, sproščeni. Večina se jih je usmerila v igro, v 

kotiček »dedkov in babic« kjer so v igri vlog podoživljali vsebine.  

 Cilj 4: Seznanjati otroke z našo kulturno dediščino.  

Otrokom sem preko igre ponujala dejavnosti, s katerimi so spoznavali kulturno dediščino 

naroda ter se zavedali lastnih korenin. Tako smo spoznali ljudsko glasbo, igre, plese, obeležili 

praznovanja, se seznanili z narodno nošo, obleko, zastavo, glasbili, peli pesmi o slovenskih 

jedeh, se igrali s starimi igračami in predmeti, poslušali ljudske pravljice in starejše ljudi o 

življenju nekoč. Otroci so se na ta način srečali s kulturo naroda. 

Zastavila sem si sledeča raziskovalna vprašanja. 

 V1: Katere stare predmete, njihovo rabo, običaje, plese in pesmi poznajo otroci? 

Otroci so nekatere stare predmete že poznali. Stare posode, kuhalnice, mlinček za kavo so že 

poimenovali in poznali njihovo uporabo. Ob perilniku, likalniku na žerjavico in predmetih s 

kmetij so potrebovali razlago in praktični prikaz. Vsi predmeti, ki niso ogrožali varnosti otrok, 

so bili otrokom na voljo za uporabo v igri. Med dogovarjanjem so razvijali socialne veščine, v 

igri pa pridobivali »delavne navade«.  

Med običaji so otroci že doživeli pust, rojstni dan, Miklavževo pogostitev, srečanje z 

Božičkom, dedkom Mrazom. Skupaj smo spoznavali spuščanje barčic ob gregorjevem, 

kotaljenje pirhov v velikonočnem času in ofiranje ob osebnem prazniku.  

V ljudsko plesno izročilo smo vstopali skupaj, razen rajanja Ringa raja jim plesne igre niso 

bile znane. Ljudske pesmi so otrokom bolj poznane in so se z njimi že srečali. Zabavale so jih 



64 

pesmi s smešno, narečno vsebino (Ko študent na rajžo gre, France Tance iz Ribence …) in 

pesmi za poustvarjanje.  

 V2: Katere ljudske igre se igrajo starši z otroki? 

Pri opazovanju otrok pri ljudskih igrah nisem imela občutka, da otroci igre poznajo. Zato sem 

sklepala, da se jih v domačem okolju ne igrajo. Ob pogovoru s starši sem izvedela, da se še 

prav vsi spominjajo svojih otroških iger, le malo pa jih te prenaša na svoje otroke. Ob 

zaključnem srečanju so bili starši navdušeni nad svojimi otroki, kako so v igrah uživali in 

upoštevali navodila. Upam, da sem jim dala zgled in motivacijo za ohranjanje teh iger ter 

pogum, da jih spet obudijo v svojih domovih.  

 V3: Na kakšen način se otroci vključijo v igro, ples, pesem? 

Vsi otroci so dopustili igre z dotikom – bibarije. Hrepeneli so po individualni igri, med 

odraslim in otrokom. Večkrat so bibarije prezrcalili v igro s punčkami iz cunj. Vidno so 

uživali v prstni igri Ta je v vodo padel, kjer so »tepli mezinčka«.  

Gibalne igre so otroke pritegnile z različnimi možnostmi gibanja. Opazila sem, da so otroci v 

skupini gibalno zelo spretni, z dobro razvito spretnostjo hitrega reagiranja in dobro 

koordinacijo. Najbolj so uživali v bežanju pred lisico in črnim možem, kjer so se soočili s 

strahovi in se jih ob igri učili premagovati. Z vzgojiteljico sva zagotovili varno zavetje, kamor 

so se lahko zatekli.  

K plesnim dejavnostim so otroci pristopili sami, spontano. Pesem je bila močna spodbuda. 

Včasih se je kakšen otrok umaknil od dejavnosti, kasneje pa se vanjo zopet vključil. 

Dejavnosti so potekale neobvezno, vanje so bili povabljeni vsi otroci. V veliko pomoč nam je 

bila okrogla preproga, ki je s svojo obliko otroke usmerjal v formiranje kroga. Zaradi tega 

otrokom ni bilo potrebno namenjati veliko pozornosti hoji v krogu in so se lahko bolje 

posvetili vsebini in gibalnim motivom rajalne igre.  

 V4: Kakšni so odzivi otrok na igro, ples in glasbo ljudskega izročila? 

Otroci so se vabilom k dejavnostim z veseljem odzivali. Najbolj zaželene so bile ljudske igre 

(Lisica, kaj rada ješ, Črni mož), kjer so se gibalno sprostili in vživeli.  
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Ljudska glasba je otrokom prijetna in blizu. Veliko pesmi so že poznali in z mano pripevali. 

Vključili smo jo pri počitku (glasba s citrami), praznovanjih (harmonika), sprehodih, težkih 

trenutkih … Moč glasbe vpliva na telo in duha in prav glasba je otroke velikokrat spodbudila 

k sodelovanju, združevanju, rajanju.  

Proti koncu projekta je bila pogosto izražena želja po plesni dejavnosti s strani otrok. 

Izstopala je deklica, ki je dnevno želela rajalne plese (Ringa raja, Bela lilija), na njeno željo je 

ples v krogu postal uvod v dnevne zaposlitve, skupen začetek dneva. 

Presenečena sem bila nad razumevanjem navodil, s katerimi so se srečali prvič. Nekoliko več 

spodbud in ponovitev je bilo potrebnih pri gibalnem ustvarjanju, ki ga otroci še niso poznali. 

Preko projekta so otroci postali veliko bolj sproščeni, ustvarjalni, samostojni. Večkrat se je 

pojavilo spontano glasbeno improviziranje ali gibalno ustvarjanje. Uživali so ob igri v 

skupini.  

Vsebine povezane z našo kulturno dediščino so nas vse zelo povezale. Otroci so se čutili kot 

enakovredni člani projekta, saj so plesali, peli, rokovali s pravimi predmeti kot odrasli.  

Pri mlajših otrocih se rezultati ne pojavijo takoj, temveč sčasoma, ob igri, spontano. Počasi 

dobivam odzive v otroški igri, kot npr.: »Veš, medvedka učim 'staro' igro« (deklica igračo 

položi na kolena in v ritmu jaha) ali pa »Včeraj sva se z atijem igrala konja.« Velikokrat pa 

jih pred počitkom »ujamem«, kako se igrajo prstne igre (Ta je u vodo padel) in se zabavajo.  

To je najlepše zrcalo mojega dela.  
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5 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela – preko giba in igre na otroku primeren način približati dediščino 

naroda najmlajšim otrokom ter postaviti izziv staršem, da obudijo stare igre in preživijo 

kakovosten čas s svojimi otroki – je bil dosežen. Na osnovi evalvacije načrtovanega 

vzgojnega dela in odziva staršev ob zaključni prireditvi sem prišla do ugotovitev, ki so to 

potrdile.  

Ugotovila sem, da plesno-gibalna dejavnost v 1. starostni skupini omogoča celosten razvoj 

otroka ter pozitivno vpliva na medsebojne odnose.  

Iz literature sem prišla do spoznanj, da je kulturna dediščina integrirana v vsa področja 

kurikula, bogata zakladnica vrednot, ki so pomembne pri oblikovanju uravnoteženega 

otrokovega psihičnega ter socialnega dozorevanja, primerna tudi pri najmlajših otrokih v 

vrtcu.  

Pri pisanju sem prišla do ugotovitve, da je mnogo ljudskega izročila ohranjenega. Starši 

poznajo veliko starih iger, vendar jih ne vključijo v prosti čas s svojimi otroki. Večinoma 

»pozabijo« na primernost teh iger za otroke oziroma jih preplavijo umetne vsebine sodobnega 

časa. 

Iz evalvacije vzgojnega dela je razvidno, da že otroci 1. starostnega obdobja preko plesno-

gibalne dejavnosti najlažje in z navdušenjem sprejemajo ljudsko izročilo ter ga nadaljujejo in 

utrjujejo z lastno pobudo v prosti igri, brez vodenja.  

Strinjam se z besedami J. Bogataja (2007, str. 262): 

»… ne gre samo za ohranjanje ustvarjenega, ampak za razvijanje novih ustvarjalnih rešitev na 

temeljih poznanih modelov, kjer ne gre zgolj za navajanje otroka k ponavljanju 

zgodovinskega spomina, ampak k iskanju novih ustvarjalnih možnosti in idej, ki temeljijo in 

imajo izhodišče v spoznanih dediščinah …«  

Menim, da bi bilo v prihodnje na plesnem področju zanimivo nadgraditi stare vsebine s 

pridihom sedanjosti. Kot nadaljevanje projekta bi lahko z otroki iskali sodobne predmete, ki 

so nasledili stare, jih spoznavali in ponazarjali njihovo delovanje s telesom in gibom. Pralni 

stroj bi nasledil naš perilnik, električni mlinček bi nadgradili mlinček za kavo in otroška 
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posteljica zibelko … Otroci bi lahko razvijali nove ustvarjalne ideje, ki imajo izhodišče v že 

poznanih, ustvarjali bi lahko ob glasbi, z različnimi rekviziti ali brez.  

Na tak način iz korenin naše dediščine lahko raste deblo novega rodu, ki že in še bo ustvarjal 

mogočno krošnjo nove narodne kulture – če bo le dobro ukoreninjeno.  
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