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POVZETEK 

Namen diplomske naloge je bil analizirati načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok v 

osrednjeslovenski regiji. Zanimalo nas je, kakšna so stališča vzgojiteljic do integracije plesne 

umetnosti v vrtcu. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto načrtujejo plesne dejavnosti in katere 

plesne dejavnosti načrtujejo najbolj pogosto ter ali povezujejo plesne dejavnosti tudi z 

ostalimi področji v Kurikulumu za vrtce. Ţeleli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike v 

načrtovanju plesnih dejavnosti glede na starost vzgojitelja in razlike v načrtovanju med prvim 

in drugim starostnim obdobjem. 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V 

teoretičnem delu je opredeljena plesna vzgoja in njene značilnosti. Predstavljen je ples v 

Kurikulumu za vrtce in ples v povezavi z drugimi področji. V nadaljevanju opredelimo gibno-

plesne dejavnosti, ki zajemajo sprostitvene dejavnosti, otroške ljudske plese, učenje plesnih 

koreografij, plesno dramatizacijo, banse, bibarije, spontano gibanje, ravnanje (manipuliranje) 

s predmeti, gibalno-rajalne igre in ustvarjalni gib kot gibalno izraţanje vsebin. Teoretični del 

zaključujemo z  načrtovanjem gibalno plesnih dejavnosti. 

V empiričnem delu so podani rezultati raziskave. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega 

vprašalnika. V raziskavo so zajete vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so zaposlene v Vrtcu pod 

Gradom, Vrtcu Viški gaj, Vrtcu Škofljica in VVZ Kekec Grosuplje. Sodelovalo je 80 

vzgojiteljic. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu juniju 2016. Dobljene rezultate raziskave 

smo primerjali z različnimi raziskavami, ki so bile narejene v slovenskih vrtcih.  

V vrtcih, ki leţijo v osrednjeslovenski regiji, so stališča vzgojiteljic do plesne umetnosti 

pozitivna. Ugotovili smo, da vzgojiteljice plesnih dejavnosti ne načrtujejo dovolj pogosto. 

Najbolj pogosto plesne dejavnosti povezujejo z gibanjem. Razlike v načrtovanju plesnih 

dejavnosti glede na starost vzgojiteljic sicer so, a so majhne. Ravno tako so majhne razlike v 

načrtovanju plesnih dejavnosti med prvim in drugim starostnim obdobjem. 

 

 

Ključne besede: plesne dejavnosti, načrtovanje, kurikulum, ples, otrok, gibanje 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of the present thesis is to analyse the planning of dance activities of pre-school 

children in the Central Slovenia region. Our interest was focused on the standpoint of pre-

school teachers to the integration of the art of dance in kindergartens, on the frequency of the 

planning of dance activities, on the kind of the most frequently planned dance activities and 

on the question if pre-school teachers connect dance activities with other fields from the 

Curriculum for kindergartens. We also wanted to establish whether there are any differences 

in the planning of dance activities related to the age of pre-school teachers and if there are 

differences between the first and the second periods of age. 

The thesis is divided into two parts: the theoretical one  and the empiric one. In the theoretical 

part dance education and its characteristics are defined. The theoretical part gives the 

definition of dance in the Curriculum for kindergartens and dance in integration with other 

fields. We procede with the definition of activities of dance and motion which comprise 

relaxing activities, children's folk dances, learning of dance choreography, dramatization in 

dance, »banses«, »bibaries«, spontaneous motion, manipulation with things, movement and 

dancing in a ring and creative movement in the sense of expressing the contents. We conclude 

the theoretical part with the planning of dance activities. 

In the empiric part the results of our research are presented. The data was acquired through a 

questionnary. Pre-school teachers from four kindergartens: Vrtec pod Gradom, Vrtec Viški 

gaj, Vrtec Škofljica and VVZ Kekec from Grosuplje participated in the research. There were 

80 of them. Data collecting took place in the month of June 2016. We compared the results 

from our research to the researches done in several kindergartens in Slovenia. 

In the kindergartens in the Central Slovenia regions the attitude of pre-school teachers 

towards the art of dance is positive. However, we established that the pre-school teachers do 

not plan dancing activities too often. Very frequently they integrate dancing activities with 

motion. There are however, differences in planning dancing activities arising from the age of 

pre-school teachers, but they are not significant. There are also some slight differences in 

planning dancing activities between the first and the second periods of age. 

Key words: dance activities, planning, curriculum, dance, child, motion 
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1 UVOD 

 

Otrokovi naravni potrebi sta potrebi po gibanju in igri. Otrok je v prvih letih svojega ţivljenja 

izredno dojemljiv za vplive iz okolja. Najpomembnejša naloga vzgojitelja je, da pozna in 

spoštuje naravni proces razvoja otroka. V predšolskem obdobju je za otroka najpomembnejši 

celostni razvoj. Otrok v predšolski dobi veliko časa preţivi v vrtcu, zato moramo vzgojitelji 

poskrbeti, da se bo uravnoteţeno razvijal na vseh področjih. 

Razlog za izbor teme »načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok« je bil ta, da smo 

večkrat opazili, da je načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcih slabo zastopano. V 

pogovorih z različnimi vzgojiteljicami smo večkrat zaznali, da se na plesnem področju ne 

počutijo suvereno, ne vedo, kaj in kako bi načrtovale, čutijo pomanjkanje znanja, če o plesu 

nimajo zelo pozitivnega mnenja, ga raje ne vključujejo v svoje dejavnosti ter se ga izogibajo. 

V vrtcu sem na različnih delovnih mestih (kot pomočnica vzgojiteljice ali kot pomoč v 

oddelkih) zaposlena ţe vrsto let; v tem času sem zaznala, da se pogosto zgodi, da se plesne 

dejavnosti enostavno ne načrtujejo in izvajajo – niti kot samostojne dejavnosti niti v 

integraciji z ostalimi področji. Velikokrat je mogoče zaznati izogibanje. Plesne dejavnosti se 

največkrat izvajajo ob različnih dogodkih, kot so novoletno rajanje, pustovanje, praznovanje 

rojstnih dni ter kot učenje dejavnosti za različne nastope pred starši in otroki. 

Kot vzgojitelji imamo najlepše poslanstvo na svetu – moţnost, da otroka vpeljemo v svet 

ustvarjalnosti, poleg tega lahko s svojo srčnostjo vtisnemo pečat v zametke celovitih mladih 

osebnosti. Če damo otroku moţnost »ustvarjalno misliti« z gibanjem, razvijamo njegov 

domišljijski in intuitivni svet, saj je gibanje univerzalna govorica, ki je od prvih razvojnih 

obdobij otroku najbliţja. Največje darilo, ki ga otrokom lahko poklonimo, je, da 

vzpodbudimo njihove ustvarjalne sposobnosti. Otroška domišljija je brez meja (Zagorc, 

Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013, str. 5). 

V teoretičnem delu diplomske naloge opredelimo pojem plesne vzgoje in njene značilnosti. V 

nadaljevanju predstavimo gibalni in plesni razvoj predšolskega otroka ter njegovo 

pomembnost. Nadaljujemo s predstavitvijo področja plesa v Kurikulumu za vrtce, ki je 

nacionalni dokument in strokovna podlaga za načrtovanje dejavnosti. Ples naj bi bil kot ena 

izmed dejavnosti v Kurikulumu med področji enakovredno zastopan in načrtovan. Opišemo 

tudi pomembnost integracije plesnih dejavnosti z ostalimi področji – gibanje, jezik, narava, 
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druţba, umetnost in matematika. Opredelili smo tudi gibalno-plesne dejavnosti, ki naj bi se 

načrtovale in izvajale v predšolski dobi. Na koncu predstavimo še načrtovanje in izvajanje 

gibalno-plesnih dejavnosti v vrtcu. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo rezultate raziskave interpretirali po vprašanjih, 

odgovori pa so predstavljeni tudi v grafih. Ta del diplomske naloge zaključujemo z 

predstavitvijo rezultatov po hipotezah. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opredelitev plesne vzgoje    

 

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

umetnostne in kulturne vzgoje.« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 13) 

»Plesna vzgoja v oţjem pomenu besede je vzgajanje za ples, za plesno umetnost kot 

avtonomno umetnostno področje.« (prav tam) 

Ob besedi ples se nam pred očmi prikaţe cela vrsta raznovrstnih asociacij: otroško vrtenje, 

pozibavanje, zabava, umetnost, glasba, ritem, usklajenost, povezanost, balet, rajanje, ljudski 

ples, razigranost, gibanje, plesna predstava, izraţanje, ustvarjalnost, samostojnost … 

Ples je oblika človekovega izraţanja z gibi. Je povezano, osveščeno ritmično gibanje v 

opredeljenem prostoru, ki ne vsebuje konkretno namenskih gibov (Kos, 1982, str. 9). 

Ples je govorica telesa in otroci po celem svetu radi plešejo. Razvija se od rojstva naprej in je 

sestavni del medosebnih odnosov. Skozi svoje telo doţivljamo svet, skozenj se zrcali odnos 

do sebe, do drugih, z gibanjem izraţamo svoja čustva, misli, doţivetja. S telesom govorimo, 

sporočamo – otroci mnogo bolj kot odrasli. Ples je tako kot glasba postal »mednarodni jezik«. 

Poznajo ga vse kulture sveta (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013, str. 7). 

Vzgajanje s plesom je enakovreden del predšolske vzgoje in nadaljnjega vzgojno-

izobraţevalnega procesa. Telesna aktivnost z ustvarjalnim gibanjem postaja v sodobnih 

metodah učenja in poučevanja nepogrešljiva sestavina učnega procesa. S spodbujanjem 

ustvarjalnega mišljenja prispevamo k razvoju celostne osebnosti. Sredstvo vzgajanja s plesom 

je oblikovanje, izraţanje in ustvarjanje z gibanjem (Kroflič,  Gobec, 1995). 

Plesna vzgoja prispeva k usklajenosti otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in 

socialnega razvoja. Vzgajanje s plesom, izraţanje in ustvarjanje z gibom omogoča otroku tudi 

nebesedno izraţanje in sprejemanje informaciji, kar pomeni, da se učimo z vsemi čutili. Ena 

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

ustvarjalnosti otrok skozi izraţanje in oblikovanje z gibanjem (Kroflič, Gobec, 1995). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Peklaj Anita, diplomska naloga 

 

4 
 

 2.2 Značilnosti plesne vzgoje 

 

Ples je simbolno gibanje telesa v prostoru in času – čas v plesu opredeljuje ritem (Rupnik, 

Rupnik, 2012). Ravno tako meni tudi N. Kos (1982), ki poudarja, da se ples dogaja v času in 

prostoru. 

V. Geršak (2011) pravi, da ples obstaja samo v trenutku, ko se dogaja. Plesna umetnost je 

način izraţanja čustev in dojemanja sveta ter odnos do sveta.  

Ples je za otroka igra, v kateri preko dela v skupini spoznava tiste ţivljenjske vrednote, ki mu 

prinašajo zadovoljstvo s samim seboj, sproščenost in veselje, prijateljstvo, zaupanje, 

sposobnost komuniciranja (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013, str. 10). 

Prav tako B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da je vsebina plesne vzgoje igra z gibanjem. 

Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Oblikovanje, izraţanje in 

ustvarjanje z gibanjem mu pomeni igro. Vzgajanje s plesom poteka v igralni gibalni 

dejavnosti.  

Osnovna metoda plesne vzgoje je ustvarjanje z gibanjem. S plesno vzgojo konstantno 

spodbujamo bogato predstavno mišljenje, domišljijo in divergentno mišljenje, kar so sestavine 

ustvarjalnega procesa. Plesna vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti 

(Kroflič, Gobec, 1995). 

Plesna vzgoja omogoča posamezniku, da se uveljavlja in sodeluje v skupini na več načinov: 

vključi se v enotno gibanje skupine (npr. v rajalni igri), prevzame določeno dolţnost v skupini 

(npr. vloga v plesni dramatizaciji), aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju male skupine 

(Kroflič, Gobec, 1995). Ples nam omogoča, da raziskujemo lastne gibalne sposobnosti in 

načine, preko katerih se izraţamo. Z njim pridobivamo nova spoznanja o sebi, o soplesalcih, o 

skupini; ob tem narašča občutek samozaupanja in samopotrjevanja (Zagorc, 2006). 

Po mnenju V. Geršak (2007, str. 130) je ples na določeni razvojni stopnji otroka ena izmed 

najbolj priljubljenih oblik zabave, razvedrila in humorja, njen cilj pa je sprostitev. 
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2.3 Gibanje in ples 

 

Najbolj osnovni potrebi pri otroku sta potreba po gibanju in igri. Otrok se največkrat izraţa z 

igro, gibanjem in ustvarjanjem. Za otroka je pomembno, da raziskuje svoje zmoţnosti gibanja 

in da fizično raziskuje svojo okolico (Geršak, 2006). 

Telo je ustvarjeno za gibanje. Gibanje je za človeka prav tako pomembno kot voda in hrana. 

Ţe Jan Amos Komensky je rekel, da je »gibanje isto kot zrak, ki ga dihamo« (Zagorc, 2006, 

str. 10). 

Z gibanjem ţe dojenček izraţa svoje počutje. Gibalna igra je njegov glavni vir zadovoljevanja 

gibalnih potreb. Ko otrok maha, se kotali, brca, se vrti, pleza, teka, se prevrača, se z gibanjem 

igra in pri tem zelo uţiva. V različnih obdobjih se pri otroku pojavijo različne gibalne 

dejavnosti, ki so odvisne od razvoja njegove motorike (Zagorc,  2006). 

Z gibanjem otrok spoznava samega sebe in okolico, ki ga obdaja. Gibanje je za otrokove 

potrebe zelo pomembno. Prvi dve leti ţivljenja je gibalni razvoj tesno povezan s celotnim 

duševnim razvojem (Nemec, Krajnc, 2011). 

Otroška potreba po gibanju je prirojena, izraţanje s telesom pa je za otroke naravno. Gibanje 

in izraţanje s telesom jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje. Otroci se gibljejo svobodno, igrajo 

se s svojim telesom in so spontano ustvarjalni (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013). 

Pri plesu gre sočasno za gibanje, veselje, sprostitev, komunikacijo, estetsko doţivetje itd. 

Otrokovo telo deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, 

ritmične in socialne draţljaje in se nanje odziva. Otrok se začne zavedati svojega telesa in 

raznovrstnosti svojega gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih moţnosti za izrabo 

svoje energije. Z razvojem gibalnih spretnosti se hkrati razvija celotna sposobnost 

nadzorovanja telesa, ki pa je v veliki meri odvisna od obvladovanja gibanja ter pogojuje 

kognitivni, čustveno-socialni in psihomotorični razvoj (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013, 

str. 9). 

Dispozicije za izraţanje in ustvarjanje z gibanjem obstajajo pri vsakem človeku, pa naj si bo 

to v večji ali manjši meri, le zbuditi jih je treba in spodbujati njihov razvoj (Kroflič, 1992). 

Ko opazujemo spontano gibanje otroka, različne gibalne igre, njegovo izraţanje z gibanjem, 

ustvarjanje z gibanjem na različnih razvojnih stopnjah, ugotovimo, da za posamezno stopnjo 

veljajo določene značilnosti (Kroflič, Gobec, 1989). 
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Osnovne značilnosti plesnosti se kaţejo v naslednjih aktivnostih (Kroflič, Gobec, 1989, str. 

16):  

 Otrok, star 1–3 let: 

- spontano gibanje v izraţanju čustev in v funkcijski igri; 

- opazovanje gibanja v okolici; 

- usklajevanje gibanja z ritmom glasbe; 

- poskusi posnemanja gibanja odraslih in otrok; 

- usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje. 

 

 Otrok, star 3–4 let: 

- gibanje je celovito, v skladu z ritmom glasbe; 

- gibanje je plesoče, sledi melodiji; 

- v gibanju otrok obvladuje prostor; 

- prilagaja se gibanju drugih otrok; 

- z gibanjem podoţivlja čustva; 

- oblikuje gibanje. 

 

 Otrok, star 5–7 let: 

- gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov; 

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

- natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem ţivljenju in v naravi; 

- sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doţivlja in z gibanjem izraţa; 

- ustvarja lastne ritme v gibanju; 

- se vţivlja v spodbude in se izraţa z lastnim načinom gibanja. 

 

2.4 Ples v Kurikulumu za vrtce 

 

2.4.1 Umetnost 

 

Otroška igrivost, ki se kaţe pri raziskovanju in spoznavanju sveta, je za otroka neizčrpen vir 

inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok je izumiteljski in 
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ustvarjalen prav na vseh področjih. Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva 

jezikovne strukture, ko artikulira vsebine, ko zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, 

predmet. Otrok je lahko ustvarjalen v različni meri in na različnih umetniških področjih 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37–38).  

Z umetnostjo se otrok izraţa in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja 

simbolov, ko v risbi, plesu, glasbi ustvarja nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. Izkušnje na 

področju umetnosti so zaradi celovitosti doţivljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik 

uravnoteţenega otrokovega razvoja in duševnega zdravja (prav tam). 

Umetniške dejavnosti naj bi potekale tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor, 

rešitev za idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo ali problem, pri čemer odrasli zaznajo 

in podprejo vsako otrokovo še tako skromno napredovanje. Odrasli otrokovih del ne 

ocenjujejo, komentirajo, grajajo, prav tako ga nikoli ne spodbujajo k ustvarjanju shematične, 

všečne, običajne, prilagojene oblike in ga tudi pretirano ne hvalijo. Zavedajo se, da je otroku 

proces nastajanja dela pomembnejši od rezultata (prav tam). 

 

2.4.2 Globalni cilji na področju umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38): 

- doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v umetnosti; 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti; 

- razvijanje izraţanja in komuniciranja z umetnostjo; 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

 

2.4.3 Cilji na področju umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38–39): 

Na področju umetnosti pri otrocih spodbujamo radovednost in veselje do umetniških 

dejavnosti, umetnosti in različnosti. Z dejavnostmi, ki jih izvajamo, spodbujamo doţivljanje 

umetnosti kot del druţabnega in kulturnega ţivljenja. Razvijamo umetniško predstavljivost in 

domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem. Med procesom negujemo in razvijamo ustvarjalne 

potenciale v fazah doţivljanja, zamišljanja, izraţanja, komuniciranja in uveljavljanja na 

področju umetniških dejavnosti. Pri otroku razvijamo prostorske, časovne, vizualne, slušne in 

telesne predstave ter predstave o umetnosti, komuniciranju, sebi in drugih. Negujemo in 
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spodbujamo bogato in razgibano odzivanje na notranji in zunanji svet. Med dejavnostmi, ki 

jih izvajamo, doţivljamo in spoznavamo umetniške jezike in njihove izrazne lastnosti; 

uporabljamo in razvijamo spretnosti; spoznavamo, raziskujemo, eksperimentiramo. Pri 

otrocih spodbujamo splošno ustvarjalnost pri pripravi, organizaciji ter uporabi sredstev in 

prostora. 

 

2.4.4 Primeri plesnih dejavnosti 

 

Primeri plesnih dejavnosti od 1. do 3. leta (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 41–42): 

Otrok si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne poloţaje. Giba se in pleše s celim telesom, 

preizkuša moţnosti gibanja posameznih delov telesa, preizkuša hitra in počasna gibanja. 

Otrok preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji in 

lokomotornimi gibanji. Otrok se giba v različnih telesnih smereh ter doţivlja in opazuje ples 

vzgojitelja, ples gosta plesalca. 

 

Primeri plesnih dejavnosti od 3. do 6. leta (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 44): 

Otrok se z gibanjem in plesom izraţa, komunicira in ustvarja. V različnih načinih gibanja in 

mirovanja uri in občuti dele in celoto telesa. Otrok se igra in vadi koordinacijo in ravnoteţje. 

Opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na mestu ter 

v različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu. Pri plesu opazuje in 

razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago ter predmetom, odnos s soplesalcem 

v paru in skupini. 

V. Geršak in Lenard (2012, str. 105) pravita, da je poudarek pri dejavnostih v Kurikulumu 

za vrtce na »izmišljanju, preizkušanju, kombiniranju, doţivljanju, izraţanju, komuniciranju, 

ustvarjanju, igri, opazovanju, razlikovanju, izvajanju, sestavljanju, občutenju plesa oz. skozi 

ples«. 
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2.4.5 Splošni in specifični cilji 

 

S plesno vzgojo lahko načrtno vplivamo na plesno izobraţenost in splošno razgledanost 

posameznika. Pri tem so nam v pomoč splošni in specifični cilji, ki jih ţelimo doseči prek 

vsebin plesne vzgoje (Geršak, 2011, str. 262). 

 

Splošni cilj so (Geršak, 2011, str. 262): 

- zbujanje interesa za ples in plesno izraţanje; 

- doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v plesni umetnosti; 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

- razvijanje izraţanja in komuniciranja s plesno umetnostjo; 

- razvijanje ustvarjalnosti in plesnih sposobnosti.  

 

Med specifične cilje (Geršak, 2011, str 262–263) uvrščamo razvijanje plesne kulture in 

spoznavanje bogastva plesne zakladnice, različnih oblik in zvrsti plesa. Otrok spoznava lastno 

telo kot instrument za plesni izraz ter spoznava osnovne elemente plesa (prostor, energijo, 

čas). Med izvajanjem plesnih dejavnosti spodbujamo ustvarjalnost in gibalno domišljijo, 

praktično preizkušamo osnove plesne tehnike in ustvarjalnega procesa. Pri otrocih razvijamo 

sposobnosti za individualno in skupinsko ustvarjanje, razvijamo občutljivost gibalne in 

glasbene zaznave. K specifičnim ciljem štejemo tudi razvijanje koncentracije, samokontrole, 

gibalnega spomina in fizične kondicije; razvijanje pozitivne samopodobe; razvijanje 

nebesedne komunikacije ter razvijanje sposobnosti opazovanja, posnemanja in pomnjenja. 

 

2.5 Ples v povezavi z drugimi področji 

 

Plesne dejavnosti so pomemben del učenja na drugih področjih v Kurikulumu. Vzgojitelj naj 

bi plesne dejavnosti integriral z ostalimi področji. Področja dejavnosti v Kurikulumu za vrtce 

delimo na gibanje, jezik, umetnost, druţbo, naravo in matematiko. Integracija plesnih 

dejavnosti s posameznimi področji dejavnosti od vzgojitelja zahteva potrebno znanje, 

iznajdljivost in ustvarjalnost. 

V sodobni plesni vzgoji je ključnega pomena prav interdisciplinarnost. Plesno vzgojo 

vključujemo na različna področja Kurikuluma in v druge dejavnosti. S tem, ko ples 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Peklaj Anita, diplomska naloga 

 

10 
 

vključujemo v druge dejavnosti, razvijamo odnos do umetnosti in dosegamo cilje, povezane z 

različnimi področji (Geršak, 2011). 

Plesno-gibalno izraţanje pri otroku ima velik pomen za njegov telesni, gibalni, intelektualni, 

čustveni in socialni razvoj. Ko otrokom ponudimo ustvarjalne gibalne dejavnosti, 

pripomoremo k razvijanju njihove lastne ustvarjalnosti (Geršak, 2006). 

Tudi B. Kroflič in D. Gobec (1995) trdita, da integracija plesnih dejavnosti z vsemi ostalimi 

področji spodbuja otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj. Učenje z gibanjem ni 

le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti.  

Vzgajanje s plesom je kompleksno in velikokrat integrirano tudi z drugimi dejavnostmi – 

gibanjem, glasbo, likovno umetnostjo, naravo, druţbo in matematiko, le redko se zgodi, da bi 

razvijali samo otrokove gibalne sposobnosti. Medtem ko plesne dejavnosti povezujemo z 

ostalimi področji, pri otroku spodbujamo izvirnost in ustvarjalnost, razvijamo občutljivost za 

gibanje in oblike v okolju in s tem spodbujamo njegovo radovednost. Otrok si z različnimi 

gibalnimi spodbudami razvija predstavno in logično mišljenje, sposobnosti dojemanja časa in 

prostora ter druge umske sposobnosti in funkcije (Kroflič, Gobec, 1995). 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da imajo posamezni vzgojitelji predšolskih otrok o 

pomenu vzgajanja s plesom še vedno premalo znanja. Plesna vzgoja je velikokrat samo 

stranski produkt, namesto da bi bila povezovalna metoda projektnega dela in drugih 

inovativnih vzgojno-izobraţevalnih pristopov. 

Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija naslednje psihične funkcije in sposobnosti (Kroflič, 

Gobec, 1995, str. 31): 

- motorične sposobnosti: koordinacijo, ravnoteţje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost; 

- samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, 

telesna shema, zavedanje telesa; 

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

- govor: razumevanje govora drugih, besedno izraţanje; 

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

okolju; 

- višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

- ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

- čustveno in socialno prilagojenost. 
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2.5.1 Gibanje 

 

Ples se močno povezuje s cilji s področja gibanja. Z gibanjem lahko izraţamo občutke in 

razpoloţenje ob glasbeni spremljavi. Posnemanje ţivali, predmetov, pojmov in pojavov v 

naravi imajo otroci nadvse radi. Ob različnih spodbudah se lahko vţivljajo v pravljične 

junake, ţivali, rastline. Otroci se lahko gibljejo v različnih smereh z različno intenzivnostjo. 

Učijo se obvladovati telo ob hkratnem doţivljanju glasbe in plesa, soplesalcev, skupine 

(Geršak, 2011). 

Globalni cilji so (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26): 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

- zavedanje lastnega telesa in doţivljanja ugodja v gibanju, 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

2.5.2 Jezik          

 

V. Geršak (2015) navaja, da nam vsebine pri jezikovni vzgoji lahko nudijo igro vlog, 

dramatizacijo s plesom, prikaz zgodbe z gibanjem, vţivljanje v različne situacije, urjenje v 

neverbalni komunikaciji, pisanje ter sestavljanje črk in besed z različnimi deli telesa. Pri 

skupinskih igrah pa se otroci med drugim urijo tudi v poslušanju. Na ta način povezujemo 

cilje plesa in jezika. 

Grafomotorične spretnosti otrok razvija ob različnih gibalnih dejavnostih, kot so orientacija v 

prostoru in v lastnem telesu, koordinacija gibov (Kroflič, Gobec, 1995, str. 34). Prav tako 

meni V. Geršak (2015), ki navaja, da se z gibalnimi igrami otroci orientirajo v lastnem telesu 

in prostoru, kar je zelo pomembno za začetno opismenjevanje.  
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Med gibanjem otrok ves čas sprejema navodila (»hodi v krogu, zavrti se, poskoči, spusti se«), 

ki jih mora razumeti. Besedne spodbude otrok dobiva ob petju v gibalnih in rajalnih igrah. Ob 

gibanju se otrok lahko izraţa na različne načine: glasovno izraţanje med gibanjem, glasovno 

ritmično spremljanje gibanja (npr. povezava giba in zlogov, giba in izštevanke, giba in 

ritmičnega besedila), govor ali petje v gibalnih in rajalnih igrah, povezovanje giba in govora v 

dramatizaciji, reševanje gibalnih ugank (Kroflič, Gobec, 1995, str. 34). 

 

2.5.3 Umetnost 

 

Umetnost se v Kurikulumu deli na likovno dejavnost, glasbeno dejavnost, plesno dejavnost, 

av-dejavnosti in dramsko dejavnost. Povezovanje plesa znotraj umetnostnih dejavnosti je zelo 

pomembno, saj pri otroku razvija ustvarjalnost, spodbuja domišljijo in krepi njegovo 

samozavest. Integracija naj bi bila enakovredna kot na vseh ostalih področjih. 

Pri likovnih dejavnostih je integracija teh dveh dejavnosti dobrodošla pri usvajanju prostora in 

orientacije v prostoru, oblikovanju in spoznavanju prostora ter črt, mešanju barv, gibanju ob 

umetniški sliki, gibanju ob mandali, oblikovanju gline (igra Kipar, model, glina) (Geršak, 

2006). Skozi ples raziskujemo oblike, razgibanost, tople/hladne barve (Geršak, 2015).  

 

Pri glasbeni dejavnosti ples vpeljujemo na vsa področja: izvajanje, poslušanje, ustvarjanje in 

razvoj glasbenih spretnosti in znanj, kot so gibanje ob glasbi, rajalne igre in plesi, izraţanje 

melodije, tempa in ritma z gibom, spremljava vsebin, ponazarjanje glasbe, poslušanje in 

vţivljanje v glasbo, glasbena pravljica, otroški in ljudski plesi … (Geršak, 2015). 

 

2.5.4 Družba 

 

Skozi gib spoznavamo človeško telo, poklice, posnemamo stroje, oblikujemo prometne znake, 

se učimo o energiji, svojem okolju (Geršak, 2006, str. 77). »Ples oz. ustvarjalni gib se 

povezuje z druţbo v smislu krepitve medosebnih odnosov (socialne plesne igre v dvojicah, v 

skupini, igre pozdravljanja, spoznavanja), gibalnega vţivljanja v ţivljenje nekoč in danes 

(raziskovanje značilnosti zgodovinskih obdobij s pomočjo ustvarjalnega giba).« (Geršak, 

2015, str. 42) 
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2.5.5 Narava       

         

Otroci opazujejo in proučujejo gibanje in oblike v okolju. Po neposrednem opazovanju in s 

pomočjo predstav to podoţivljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa (npr. opazujejo 

gibanje malih ţuţelk, oblike krošenj dreves, delovanje mlinčka za kavo, sesalca …). Tako 

zapolnijo svojo potrebo po gibanju, utrjujejo nova spoznanja in razvijajo miselne sposobnosti 

in ustvarjalnost (Kroflič, Gobec, 1995, str. 32). 

Narava nam ponuja nešteto moţnosti raziskovanja z lastnim telesom in ustvarjalnim gibom, 

npr. spremembe v naravi, kot so vremenski pojavi, letni časi, rast rastlin, gibanje ţivali, 

delovanje vulkana, kroţenje vode v naravi. Prav tako lahko spoznavamo značilnosti 

človeškega telesa, delovanje strojev, naprav (Geršak, 2015). 

 

2.5.6 Matematika                   

 

Ob različnih gibalnih ustvarjalnih igrah je mogoče spoznavati razvrščanje, urejanje, prirejanje, 

količinske odnose, usvajanje in utrjevanje pojma število, velikostne, prostorske in časovne 

odnose.  

Primer igre: ljudska otroška gibalna igra »Mati, koliko je ura?«; sledi odgovor: »Tri mišje, pet 

zajčjih, en slonov korak naprej …« Igra obsega usvajanje pojma število, velikostnih, 

prostorskih in časovnih odnosov tudi skozi gibalno dejavnost.  

Prav tako lahko razvijamo pojme iz geometrije z ustvarjanjem geometrijskih oblik, s telesi 

sestavljamo geometrijske oblike, otroci ob pravi spodbudi samostojno oblikujejo kroglo, 

oglato, vijugasto, ravno, štirikotno obliko, krive in ravne črte, sklenjene in nesklenjene črte 

(Kroflič, Gobec, 1995, str. 33). Za spoznavanje matematičnih konceptov je primerno gibanje 

otroka v obliki ravnih/krivih črt, oblikovanje različnih likov, oblik, ponazarjanje simetrije, 

raziskovanje pojmov zunaj, znotraj, nad, pod, skozi, na, v (Geršak, 2015). 

S pomočjo rajalnih in gibalnih iger spoznavamo pojme zunaj/znotraj, ponazarjamo simetrijo, 

merske enote in se razvrščamo (Geršak, 2006, str. 76). 
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»Pri zgodnjem učenju gibanje omogoča otroku stik s konkretnimi pojavi, kar je dobro za 

kasnejšo abstrakcijo.« (Geršak, 2015, str. 41). Zaradi potrebe po gibanju se otroci učijo o 

okolju in zaradi potrebe po učenju se gibljejo v okolju. Z gibanjem pridobivajo izkušnje, ki 

predstavljajo temelj njihovega znanja. Otrok znanje, ki ga pridobi z lastno aktivnostjo, 

ponotranji. Takšno znanje je trden temelj za nadgradnjo z novimi, teţjimi pojmi (Geršak, 

2006, str. 76). 

Like lahko oblikujejo s celim telesom ali s posameznimi deli telesa ali pa kot skupina v 

prostoru (Kroflič, Gobec, 1995, str. 34).  

 

2.6. Gibno-plesne dejavnosti 

 

Gibno-plesne dejavnosti in gibno-plesne igre lahko razporedimo v več vrst glede na njihove 

značilnosti. Vsem pa je skupno to, da so igralne gibalne dejavnosti, saj jih otroci in odrasli 

doţivljajo kot igro, z vsemi prijetnimi občutji, ki so značilna za igro (Kroflič, Gobec, 1995, 

str. 58). 

Posameznih vrst plesnih dejavnosti ni mogoče strogo in togo ločevati, saj so pogosto 

posamezne prvine ene dejavnosti prisotne tudi v drugi (Kroflič, Gobec, 1995, str. 58). 

 

2.6.1 Gibalno-rajalne igre in otroški ljudski plesi 

 

Rajalne igre so prostorske skupinske gibalne igre s petjem, največkrat v krogu, z vijuganjem, 

v ravni vrsti ali drugače. V rajalnih igrah ima lahko eden izmed otrok posebno vlogo, ki mu 

določa drugačno gibanje (npr. Rdeče češnje …), ali pa se vsi otroci gibljejo enako (npr. 

Ringa, raja) (Marjanovič, 2001, str. 73). Večina teh iger je ljudskega izvora in je prešla od 

plesne igre odraslih na plesno igro otrok. 

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

ustvarjanje. Slovenski ljudski ples ima svoje značilnosti glede na pokrajino, v kateri se je 

razvil in ohranjal iz roda v rod. Otrok ne bomo učili tistih plesov, ki so namenjeni odraslim. 

Učili jih bomo rajalnih iger, ki so namenjena njim (Rupnik, Rupnik, 2012). 
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Otroški ljudski plesi so dejavnosti, ki so vnaprej oblikovane oz. vezane na določeno obliko. 

Otrok ima le vlogo izvajalca vzgojiteljičinih zamisli ali tradicionalnih plesnih oblik. Zato naj 

ljudski ples ne bi bil osnova plesnih dejavnosti v predšolskem obdobju (Marjanovič, 2001, str. 

73). 

 

2.6.2 Plesna dramatizacija 

 

Plesna dramatizacija je plesna igra, ki jo otroci izvajajo samostojno spontano ali usmerjeno. 

Plesno dramatizacijo vodita odrasli ali otrok s pripovedjo resničnega oz. izmišljenega 

dogodka ali pa iz literarne osnove (Marjanovič, 2001, str. 73).   

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

junakov v zgodbi. Navadno vključuje še druge vrste plesnih dejavnosti, kot so ples in rajalne 

igre. Preko plesne dramatizacije uvedemo tudi besedno dramatizacijo, ta se razvije iz 

gibalnega dogajanja tako, da otrok vsebino celostno podoţivi in jo spontano dopolnjuje z 

besedo (Kroflič, 1995). 

G. Schmidt (2010) pravi, da je plesna dramatizacija za otroke igra. Otroci naj bodo ves čas 

prisotni na prizorišču, saj le tako ne »padejo iz svoje vloge«. Tako smo tudi manj krivični do 

stranskih vlog, ki niso ves čas na odru tako kot glavne vloge. Ob plesni dramatizaciji teksta ne 

beremo in ne opisujemo dogajanja, če pa vseeno ţelimo opisati prizorišče, to storimo pred 

začetkom dogajanja. Kadar je vlog manj, kot je otrok v skupini, si izmislimo nove. Ko nihče 

ne ţeli prevzeti določene vloge, pa vlogo prevzame vzgojitelj. Otrok nikoli ne sme igrati več 

vlog, saj se lahko dobro vţivi le v eno vlogo. Plesna dramatizacija traja toliko časa, dokler so 

zanjo zainteresirani otroci.  

 

2.6.3 Bansi 

 

Bansi so gibalne igre s petjem. Gibanje je spontan in naraven odziv na glasbo. Otroci 

raziskujejo gibanje različnih delov telesa in celotnega telesa. Ko pesmi dodamo smiselne gibe, 

nastane bans. Bansi so se ohranili še iz srednjega veka kot cehovski plesi ali plesi, ki govorijo 

in predstavljajo določeno delo. Z malo ustvarjalnosti lahko bans ustvarimo tudi sami. Bans 
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vodi ena ali več oseb. Vzgojitelj kot vodja bansa mora biti sproščen in komičen, le tako bo 

pritegnil otroke k sodelovanju. Glavni cilj bansa je, da otroci besedilo in zgodbo pesmi laţje 

razumejo in prikaţejo z gibi. Pri učenju bansa vzgojitelj zapoje pesem in zraven dela gibe. 

Otroci hitro osvojijo tako besedilo in glavne gibe, saj je večina bansov zgrajena tako, da se 

besedilo in gibi ponavljajo. Bans je posebna zvrst pesmi, ker ne zahteva, da se pesem samo 

poje, ampak zraven uporabljamo še roke, noge, ramena, skratka celo telo (Vodiškar, 2012). 

 

2.6.4 Bibarije 

 

Bibarije izhajajo iz ljudskih otroških igric o »bibi« (Marjanovič, 2001). Bibarije so gibalne 

igre ob pesmih nagajivkah, ob izštevankah in ritmičnih besedilih. Te gibalne igre so oblika 

komuniciranja med otrokom in odraslim, ki temeljijo na ritmičnih glasovnih in besednih 

igrah, povezujejo se z igro dotikanja ter gibanja odraslega in otroka. Bibarije so pomemben 

člen v stikih med otrokom in odraslim. Odrasel človek z dotikom, mimiko, z ritmom in 

ritmičnim gibanjem nudi otroku ugodje in čustveno toplino. Otrok posluša glas, mimiko in 

gibanje, čuti dotikanje in gibanje posameznih delov telesa. Igra glasov in besed ga spodbuja v 

govornem razvoju. (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

2.6.5 Spontano gibanje 

 

Med spontano gibanje štejemo tiste dejavnosti, ki izhajajo iz otroka kot igra ali pa kot izraz 

njegovega čustvenega razpoloţenja. Otrok se z gibanjem igra, uţiva v različnih gibih in 

kombinacijah. Med spontane gibalne dejavnosti otrok štejemo: brcanje, mahanje, prevračanje, 

kotaljenje, dviganje, plazenje, zibanje, plezanje, poskakovanje, tekanje, vrtenje, počepanje itd. 

Za otrokovo spontano gibanje in druge spontane aktivnosti moramo zagotoviti primerne 

pogoje, kot so prostor, igrače in druga sredstva, ki otroka spodbujajo h gibanju (Kroflič, 

Gobec, 1995). 
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2.6.6 Ravnanje (manipuliranje) s predmeti 

 

Manipuliranje ali ravnanje s predmeti pomeni vsako otrokovo dejavnost s predmetom, med 

katero opazuje, kaj dela. Otrok s prijemanjem raziskuje, si pridobiva izkušnje, razvija in uri 

motorične spretnosti, razvija mišljenje. Ravnanje s predmeti je zelo pomembno za otrokov 

umski razvoj, zato je velikega pomena, da mu ustvarjamo situacije, pri katerih bo lahko 

manipuliral s predmeti. Otrok predmete obrača, spušča, pobira, dviga, meče, vleče, potiska, 

prenaša, zlaga, sestavlja, mečka, oblikuje itd. (Kroflič, Gobec, 1995). 

 

2.6.7 Ustvarjalni gib kot gibalno izražanje vsebin 

 

Ustvarjalni gib opredelimo kot učenje raznih vsebin s pomočjo telesa. Pri ustvarjalnem gibu je 

gib sredstvo za motiviranje, razlago in udejanjanje učne snovi. Ustvarjalno učenje skozi gib 

vključuje ponazarjanje z gibanjem, gibalne didaktične igre, gibalne ritmične igre, gibalno 

dramatizacijo, gibalno-plesno izraţanje, gibalno-rajalne igre in gibalne sprostitvene 

dejavnosti. Ko govorimo o ustvarjalnem gibu kot pristopu za učenje različnih vsebin 

Kurikuluma, se naslanjamo na dve področji – na eni strani na gibanje, na drugi pa na 

umetnost. Pristop torej vzporedno dosega cilje gibalnega področja in umetnostnega področja v 

smislu medpodročnega povezovanja in vključevanja sodobnih učnih pristopov (Geršak, 2015, 

str. 530).  

Vzgojiteljice in učiteljice, ki so v svoje dejavnosti vpeljale ustvarjalni gib kot gibalno 

izraţanje vsebin, ugotavljajo, da dejavnosti ustvarjalnega giba ponujajo zelo veliko na 

majhnem prostoru in ob minimalnih pripomočkih. Ustvarjalni gib motivira otroke za delo, 

daje moţnost izraţanja vsem udeleţenim, znanje si pridobivajo na več načinov in si ga laţje 

zapomnijo, otroci so bolj ustvarjalni, med seboj se bolje spoznajo in poveţejo. Vsebina je 

tako veliko bolj pestra in zanimiva. Ob uporabi ustvarjalnega giba vzgojiteljice navajajo, da se 

počutijo dobro, kljub veliki količini vloţenega truda. Ustvarjalni gib se velikokrat uporablja 

pri jeziku in glasbi, kjer pogosto posegajo po igrah vlog in začetnem opismenjevanju (Geršak, 

2006). 

Ustvarjalni gib se kot medpodročno povezovanje lahko uporabi pri jeziku, glasbi in naravi, 

kjer npr. otroku na uho prišepnemo ime gozdne ţivali. Med ritmičnimi instrumenti, ki jih 

imamo na voljo, si izbere primernega in z njim uprizori gibanje oz. lastnost ţivali. Ostali 
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otroci ugibajo, katero ţival predstavlja. Otroci lahko nato tudi opisujejo ţival, ki jo je 

predstavil (prav tam). 

 

2.6.8 Sprostitvene dejavnosti (masaže, joga za otroke …) 

 

Med sprostitvene dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v vrtcu, štejemo masaţe, jogo, sprostitev z 

vodeno vizualizacijo, sprostitev z aktivnimi zgodbami, sprostitev s telesnimi sprostitvenimi 

vajami, kot npr. »tibetančki za otroke«. Ob masaţah in sprostitvenih dejavnostih uţivajo ţe 

najmlajši otroci. Telesni stik jih pomirja in jim daje občutek varnosti. 

 

Pri sprostitvenih tehnikah uporabljamo domišljijo, gibanje, telesni stik in svet čutil. 

Pripomorejo k bolj sproščenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu ţivljenju nas vseh. Otroci 

postanejo ustvarjalni, veseli, več in raje se smejejo ter postanejo bolj pozorni in prijazni drug 

do drugega. »Danes otrokom najbolj primanjkuje tišine in umirjenosti. Poglobitev v igro, 

doţivljanje z vsemi čuti, zamaknjeno ukvarjanje s samo eno stvarjo naenkrat – vsega tega 

sodobni povprečni otrok skoraj ne pozna. Sproščen otrok uţiva tudi v najbolj enostavni 

dejavnosti. Aktivna igra zahteva zbranost otroka, sposobnost poglobitve, potrpeţljivost, 

predanost, pa tudi njegovo lastno ustvarjalnost pri zbranem početju, medtem ko pasivno 

sprejemanje zahteva vedno nove in še bolj napete akcije in vodi v naveličanost in posledično 

v nesposobnost za dejavno igranje.« (Srebot in Menih, 1996, str. 12) 

 

2.6.9 Učenje plesnih koreografij 

 

Koreografija je ustvarjanje niza določenih izmišljenih ali abstraktnih gibanj v smiselnem  

zaporedju tako, da tvorijo vsebinsko celoto in upoštevajo zakonitosti plesnega medija. Ima 

uvod, vsebino in zaključek. Običajno je skladna z glasbeno spremljavo. Postavljeno  

koreografijo se lahko izvaja vedno enako (Rupnik in Rupnik, 2012, str. 13).  

 

Učenje vnaprej pripravljenih koreografij je mnogokrat namenjeno nastopom pred starši in 

sorodniki. Ta model ne dopušča ustvarjalnosti in izraznosti ter pogosto ne upošteva njihovih 

naravnih gibanj (Geršak, Lenard, 2012). V vrtcu naj ne bi spodbujali ţe vnaprej pripravljenih 
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koreografij, saj predšolskemu otroku ne nudijo izraţanja doţivetega in razvijanja domišljije. 

Taka dejavnost ni usmerjena v proces, ampak v rezultat (Geršak, 2010). 

 

2.7 Načrtovanje in izvajanje gibno-plesnih dejavnosti  

 

Tako pri plesnih dejavnostih kot tudi pri drugih vzgojitelj upošteva razvojne zakonitosti in 

značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih, ki se pri posamezniku odraţajo na 

individualen način. Vse otrokove dejavnosti načrtujejo in oblikujejo v tem okviru. 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

K celovitemu otrokovemu razvoju prispeva celotna organizacija ţivljenja in dela v vrtcu. Za 

zagotavljanje optimalnih pogojev za igro in učenje otrok v vrtcu je potrebno upoštevati 

individualne razlike v razvoju in učenju posameznega otroka, načela celostnega in 

uravnoteţenega razvoja otroka, potrebno je poznavanje in razumevanje otrokovega načina 

spoznavanja in doţivljanja okolja, zagotavljanje pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela s 

strokovno avtonomijo vseh strokovnih delavcev. Posebej pomembno je upoštevanje načel 

enakih moţnosti, različnosti med otroki in omogočanje izbire in drugačnosti. Pri načrtovanju 

je potrebno upoštevati otrokove individualne potrebe in interese, potrebno je vedeti, kako se 

otrok razvija in uči, nato pa temu primerno izbrati cilje. Le-te namreč izbiramo glede na 

razvojne značilnosti otroka v določenem starostnem obdobju, glede na njegove spretnosti in 

znanja, ki jih ţelimo pri otroku spodbujati (Domicelj in dr., 2006). 

Načrtovanje gibno-plesnih dejavnosti je del načrtovanja celotnega vzgojnega dela. Nanaša se 

na posamezne usmerjene dejavnosti in na integrirani ter projektni pristop. Pri tem upoštevamo 

tako psihološke značilnosti posameznih razvojnih obdobij kot tudi duševne in telesne 

značilnosti posameznih otrok. Načrtujemo ustvarjalno in proţno, v skladu s tempom razvoja 

posameznikov, s kulturnim okoljem, iz katerega izhajajo, in z njihovimi posebnimi potrebami. 

Seveda gledamo tudi na to, kako dolgo otroci ţe obiskujejo vrtec. Ni vseeno, ali so v vrtcu ţe 

od prvega leta ali šele eno leto. Zato pazimo, da otrokom ne nudimo iz leta v leto enoličnih, 

ponavljajočih se tem (Kroflič, Gobec, 1995, str. 73). 

V celoletnem programu vzgojnega dela s predšolskimi otroki ločimo tri načrtovalna obdobja 

(Kroflič, Gobec, 1995): 
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1. Uvajalno obdobje. Začenja se novo šolsko leto in za večino otrok je to mesec 

september. V vrtec prihajajo novi otroci, oddelki se oblikujejo na novo, nekje se 

menjajo tudi vzgojiteljice. Za to obdobje so posebno primerne ljudske otroške rajalne 

igre, ki jih otroci mogoče ţe poznajo. Z njimi otroke vključujemo in povezujemo v 

skupino. 

2. Drugo obdobje je čas od oktobra do vključno junija. V tem obdobju načrtujemo 

vzgojno delo glede na letni čas. Teme ali projektno delo in spodbude črpamo z drugih 

vzgojnih področij in področja med seboj povezujemo. Prilagajamo se značilnostim 

oddelka in posameznim otrokom. 

3. Poletno obdobje. Prevladujejo gibalne igre na prostem, ki jih otroci ţe poznajo, jih na 

novo spoznajo ali ustvarijo. V plesnih aktivnostih prevladujejo spodbude aktualnih 

dogodkov, npr. vtisi s počitnic, ţivljenje v morju, poletne nevihte. 

 

2.7.1 Vloga vzgojitelja pri plesnih dejavnostih 

 

Vzgojitelj predšolskih otrok pri plesnih dejavnostih upošteva razvojne zakonitosti in 

značilnosti otroka, ki se pri posamezniku kaţejo na individualen način. Plesne dejavnosti naj 

potekajo tako, da otrok sam išče, raziskuje, najde rešitev in odgovor, pri tem pa naj vzgojitelj 

opazi in podpre vsako otrokovo napredovanje. Vzgojitelj naj pokaţe zanimanje, vendar se 

mora zavedati, da je otroku proces nastajanja pomembnejši od rezultata (Kurikulum za vrtce, 

1999). »Vzgojitelj naj spodbuja igro otrok, nikakor naj je ne diktira/reţira.« (Geršak, Korošec, 

2011, str. 72) 

Vzgojitelj naj med letom opazuje, kako se otroci odzivajo na različne vrste plesnih dejavnosti 

oz. na srečanja z umetnostjo, kako se otroci razvijajo in napredujejo. Na osnovi tega naj 

fleksibilno in iznajdljivo načrtuje in oblikuje nadaljnje otrokove izkušnje. Pozorni moramo 

biti na to, da otrokom ne zastavimo oz. ponudimo prezahtevnih nalog (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

»Vzgojiteljeva vloga na plesnem področju je predvsem spodbujati otroka k raziskovanju 

elementov plesa in različnih moţnosti kombiniranja elementov plesa skozi igro. Vzgojitelj 

poskrbi, da je otrok deleţen različnih spodbud, pri čemer dopušča otroku dovolj časa za 

raziskovanje materialov.« (Geršak, Korošec, 2011, str. 71) 
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Vzgojiteljeva vloga pri načrtovanju plesnih dejavnosti je, da oblikuje bogato in raznovrstno 

plesno okolje z različnimi spodbudami ter ustvarja prijazno vzdušje, s čimer otroka spodbuja 

k odprtosti in ţelji po izraţanju. Da bi otrok v umetnosti komuniciral z okoljem spontano, 

neposredno in individualno, mu je treba to omogočiti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»Vzgojitelj s svojo vlogo, organizacijo situacij, materialov, predmetov, prostora in s 

kreativnimi spodbudami pomembno vpliva na razvoj igre in na dvig otroške igre na višjo 

raven.« (Geršak, Korošec, 2011, str. 72) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

 

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

celotnega ţivljenja v vrtcu ali v šoli. Nanaša se na posamezne usmerjene dejavnosti in na 

integrirani ter projektni pristop. Pri tem upoštevamo tako psihološke značilnosti posameznih 

razvojnih obdobij kot tudi duševne in telesne značilnosti posameznih otrok. Načrtujemo 

ustvarjalno in proţno, v skladu s tempom razvoja posameznikov, s kulturnim okoljem, iz 

katerega izhajajo, in z njihovimi posebnimi potrebami (Kroflič, Gobec, 1995, str. 7–10). 

 

Ples v vrtcu je ena izmed dejavnosti, ki spada v področje umetnosti. Ples naj bi bil med 

področji enakovredno zastopan in načrtovan kot ostale dejavnosti v Kurikulumu za vrtce 

(1999). Integriral naj bi se z ostalimi področji, vendar se velikokrat zdi, da ples ni zastopan 

tako pogosto in integriran v ostale dejavnosti. To kaţejo različne raziskave (Geršak, 2010). 

 

Z diplomsko nalogo ţelimo preveriti, v kolikšni meri vzgojiteljice načrtujejo plesne 

dejavnosti in s katerimi področji jih povezujejo. Zanima nas, ali starost vzgojiteljice in 

starostna skupina otrok vplivata na pogostost načrtovanja plesnih dejavnosti v vrtcu. 

 

Ples spodbuja razvoj splošne motorike, predvsem koordinacijo gibov, orientacijo v prostoru in 

času, ravnoteţje ter gibljivost in tudi hitrost, vzdrţljivost, natančnost. Še posebej pa je treba 

poudariti, da ples pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, na odnose v skupini ter laţje 

razumevanje sveta (Geršak, 2006, str. 55). 

 

3.2 Cilji 

 

Ugotoviti, kakšna so stališča vzgojiteljic do integracije plesne umetnosti v vrtcu. 

Ugotoviti, kako pogosto vzgojiteljice načrtujejo plesne dejavnosti predšolskih otrok. 

Ugotoviti, katere plesne dejavnosti vzgojiteljice načrtujejo najbolj pogosto. 
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Ugotoviti, ali vzgojiteljice povezujejo plesne dejavnosti z ostalimi področji iz Kurikuluma za 

vrtce. 

Ugotoviti, ali obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti glede na starost vzgojiteljice. 

Ugotoviti, ali obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti med prvim in drugim 

starostnim obdobjem. 

 

3.3 Hipoteze 

 

H1: Predvidevamo, da so stališča vzgojiteljic do plesne umetnosti v vrtcu pozitivna. 

H2: Predvidevamo, da vzgojiteljice ne načrtujejo plesnih dejavnosti predšolskih otrok 

pogosto. 

H3: Predvidevamo, da vzgojiteljice v okviru plesnih dejavnosti najbolj pogosto načrtujejo 

gibalno-rajalne igre. 

H4: Predvidevamo, da vzgojiteljice povezujejo plesne dejavnosti z ostalimi področji iz 

Kurikuluma za vrtce. 

H5: Predvidevamo, da obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti glede na starost 

vzgojiteljice. 

H6: Predvidevamo, da obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti med prvim in 

drugim starostnim obdobjem. 

 

3.4 Raziskovalna metoda 

 

3.4.1 Raziskovalna metoda 

 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, vprašanja so odprtega in zaprtega tipa. 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer deskriptivno metodo.  
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3.4.2 Vzorec in pripomočki 

 

Uporabili smo namenski in neslučajnostni vzorec. Vanj so zajete vzgojiteljice predšolskih 

otrok iz osrednjeslovenske regije, in sicer iz Vrtca pod Gradom, Vrtca Viški gaj, Vrtca 

Škofljica in VVZ Kekec Grosuplje. Razdelili smo 112 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih smo 

dobili 80 vprašalnikov, kar predstavlja 71,43 % vseh anketnih vprašalnikov. 

 

3.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu juniju 2016 v Vrtcu pod gradom, v Vrtcu Viški gaj, 

Vrtcu Škofljica in v VVZ Kekec Grosuplje. Vse vprašalnike smo osebno odnesli v tajništvo 

vrtca, kjer so jih nato razdelili vzgojiteljicam. Zagotovili smo anonimnost pri odgovarjanju na 

vprašanja. 

 

Vprašalnik je vseboval 15 vprašanj, od tega 13 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji odprtega 

tipa. Pri statistični obdelavi podatkov smo uporabili program Microsoft Word in Microsoft 

Excel. Pridobljene rezultate smo prikazali z grafi ter opisno. 
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3.5 Rezultati ankete in interpretacija 

 

Graf 1: Starost 

 

 

Graf 1: Starost 

 

Iz vrnjenih anketnih vprašalnikov razberemo, da je največ zaposlenih vzgojiteljic starih med 

46 in 50 let, teh je 20 (25 %), 16 (20 %) vzgojiteljic je starih od 51 do 55 let, 13 (16,25 %) jih 

je starih od 36 do 40 let, 11 (13,75 %) od 31 do 35 let. 8 (10 %) vzgojiteljic je starih med 26 

in 30 let, ravno tako je 8 (10 %) vzgojiteljic starih med 41 in 45 let. Najmanj jih je starih nad 

56 let, to so 4 (5 %) vzgojiteljice. Nobene ni mlajše od 25 let.  

V nadaljevanju analize rezultatov bomo na določenih segmentih ugotavljali, ali obstajajo 

razlike v načrtovanju glede na starost vzgojiteljice, zato bomo vzgojiteljice razdelili na mlajše 

(do 40 let) in starejše (nad 40 let). 
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Graf 2: Dosežena stopnja izobrazbe 

 

 

Graf 2: Dosežena stopnja izobrazbe 

 

Po podatkih iz grafa 2 ugotovimo, da je v štirih vrtcih, ki leţijo v osrednjeslovenski regiji, 

večji del strokovnih delavk diplomiranih vzgojiteljic, teh je 49 (61,25 %), 24 (30 %) jih ima 

srednjo vzgojiteljsko šolo. 7 (8,75 %) vzgojiteljic ima drugo izobrazbo – univerzitetni 

diplomirani socialni delavec, višja vzgojiteljska šola, magisterij, druga diploma in 

prekvalifikacija za vzgojiteljico, univerzitetna izobrazba, profesorica geografije in zgodovine, 

diplomirana socialna delavka in vzgojiteljica predšolskih otrok. 

Iz podatkov lahko razberemo, da na delovnem mestu vzgojiteljice prevladujejo diplomirane 

vzgojiteljice. Število vzgojiteljic, ki imajo srednjo šolo, je več kot polovico manjše. 

Zadovoljiv pa je tudi podatek, da je na delovnem mestu vzgojiteljice samo 7 takšnih, ki imajo 

drugo izobrazbo. Sploh zato, ker so med njimi vzgojiteljice, ki imajo ali višjo vzgojiteljsko 

šolo ali pa so opravile izpopolnjevanje ali prekvalifikacijo za vzgojiteljico predšolskih otrok. 
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Graf 3: Koliko let ste zaposleni kot vzgojiteljica predšolskih otrok? 

 

 

Graf 3: Koliko let ste zaposlena kot vzgojiteljica predšolskih otrok? 

 

Graf 3 nam prikazuje, da ima največ vzgojiteljic, kar 24 (30 %), delovne dobe nad 31 let. 

Sledijo jim vzgojiteljice z delovno dobo med 6 in 10 let, teh je 14 (17,5 %), vzgojiteljic z 

delovno dobo med 1 in 5 let pa 13 (16,25 %). 10 (12,5 %) oseb je zaposlenih na delovnem 

mestu vzgojiteljice od 11 do 15 let in 9 (11,25 %) oseb z delovno dobo med 26 in 30 let. Med 

21 in 25 let je zaposlenih 5 (6,25 %) vzgojiteljic, 4 (5 %) pa so zaposlene od 16 do 20 let. 1 

vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 

Vzorec anketiranih vzgojiteljic je zelo raznolik, saj se glede na število delovnih let zaposlene 

nekako enakovredno porazdelijo. 
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Graf 4: V kateri starostni skupini delate? 

 

 

Graf 4: V kateri starostni skupini delate? 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da 48 (60 %) anketiranih dela v drugi starostni skupini, 28 (35 %) pa je 

zaposlenih v prvi starostni skupini. Samo 4 (5 %) vzgojiteljice delajo v kombinirani skupini. 

V podrobni analizi vrnjenih anket smo ugotovili, da je v prvi starostni skupini zaposlenih 16 

(20 %) mlajših vzgojiteljic in 12 (15 %) vzgojiteljic, ki so stare nad 40 let. V drugi starostni 

skupini je 14 (17,5 %) mlajših in 34 (42,5 %) starejših vzgojiteljic. V kombiniranem oddelku 

sta zaposleni 2 (2,5 %) vzgojiteljici mlajši od 40 let in 2 (2,5 %) starejši od 40 let. 

Prvo starostno obdobje zajema otroke v starostnem razponu od 1 do 3 let. Drugo starostno 

obdobje vključuje otroke, stare med 3 in 6 let. Kombinirana skupina pa lahko vključuje otroke 

stare med 1 in 6 let. 
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Graf 5: Osebno stališče vzgojitelja do plesnih dejavnosti je pomemben dejavnik pri 

načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti za otroka 

 

 

Graf 5: Osebno stališče vzgojitelja do plesnih dejavnosti je pomemben dejavnik pri načrtovanju in izvajanju plesnih 

dejavnosti za otroka 

 

Graf 5 nam prikazuje, da se 52 (65 %) vzgojiteljic popolnoma strinja s tem, da je osebno 

stališče vzgojitelja do plesnih dejavnosti pomemben dejavnik pri načrtovanju in izvajanju 

plesnih dejavnosti za otroka. 17 (21,25 %) vzgojiteljic se s trditvijo strinja, 10 (12,5 %) 

vzgojiteljic pa se s trditvijo ne more niti strinjati niti ne strinjati. 1 oseba na vprašanje ni 

podala odgovora. Nobena izmed vzgojiteljic ni navedla, da se s trditvijo ne strinja in nobene 

ni, ki se sploh ne bi strinjala s trditvijo. 

Iz večinskih odgovorov je razvidno, da vzgojiteljice menijo, da na načrtovanje plesnih 

dejavnosti v predšolskem obdobju v veliki meri vpliva stališče vzgojitelja, kar pomeni, da se 

plesne dejavnosti načrtujejo odvisno od stališča, ki ga ima vzgojiteljica do plesa. Ples bi moral 

biti kot eno izmed področij dejavnosti v Kurikulumu ne glede na stališče vzgojiteljice dovolj 

pogosto načrtovan in izvajan. Stališče vzgojiteljice, ki ga ima do plesa, najsi bo to pozitivno 

ali negativno, na to ne bi smelo vplivati. 

Prav tako navaja v svojih raziskavah V. Geršak (2010). Rezultati pokaţejo, da je izvajanje 

plesnih dejavnosti v veliki meri podrejeno osebni naklonjenosti vzgojitelja do plesa.  
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Graf 6: Redna in načrtovana plesna dejavnost ima velik pomen v razvoju predšolskega otroka 

 

 

Graf 6: Redna in načrtovana plesna dejavnost ima velik pomen v razvoju predšolskega otroka 

 

Kot vidimo v grafu 6, se s trditvijo, da ima redna in načrtovana plesna dejavnost pomemben 

pomen v razvoju predšolskega otroka, strinja 46 (57,5 %) vzgojiteljic. 20 (25 %) vzgojiteljic 

se s trditvijo strinja, nekaj manj, in sicer 14 (17,5 %), pa se s trditvijo ne more niti strinjati niti 

ne strinjati. Kot pri prejšnji trditvi se nobena vzgojiteljica ne strinja s trditvijo in nobena ni 

podala odgovora, da se sploh ne strinja.  

Večina vzgojiteljic meni, da ima redna in načrtovana plesna dejavnost velik pomen v razvoju 

predšolskega otroka. Plesne dejavnosti otroka sproščajo in umirjajo, otroci ob njih občutijo 

ugodje. Plesne dejavnosti otroke spodbujajo k ustvarjalnosti in domišljiji, z njimi otroci 

krepijo socialne odnose, navajajo se na sodelovanje, samostojnost, pridobivajo pozitivno 

samopodobo. Plesne dejavnosti omogočajo otroku, da s svojim telesom vzpostavijo pozitiven 

odnos, omogočajo zabavo, improvizacijo, pridobivanje novih izkušenj. Zaradi teh in še 

mnogih drugih lastnosti ima plesna dejavnost velik pomen v razvoju predšolskega otroka 

(Kroflič, Gobec, 1995). 
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Graf 7: Ali plesno dejavnost otrok načrtujete? 

 

 

Graf 7: Ali plesno dejavnost otroka načrtujete? 

 

Iz grafa 7 vidimo, da 77 (96,25 %) vzgojiteljic predšolskih otrok plesno dejavnost načrtuje, 3 

(3,75 %) vzgojiteljice pa plesnih dejavnosti ne načrtujejo.  
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Graf 8: Kolikokrat na mesec načrtujete plesno dejavnost? 

 

 

Graf 8: Kolikokrat na mesec načrtujete plesno dejavnost? 

 

Iz grafa 8 je razvidno, da 63 (78,75 %) vzgojiteljic načrtuje plesne dejavnosti od enkrat do 10-

krat na mesec, 5 (6,25 %) vzgojiteljic načrtuje plesne dejavnosti 11-krat do 20-krat na mesec 

in 4 (5 %) od 21-krat do 30-krat na mesec. 1 vzgojiteljica nikoli ne načrtuje plesnih 

dejavnosti, 7 (8,75 %) vzgojiteljic pa na vprašanje ni odgovorilo. 

Pri podrobni analizi anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da v prvem starostnem obdobju 

tako mlajše (56,25 %) kot starejše (69,23 %) vzgojiteljice najpogosteje načrtujejo plesne 

dejavnosti do 10-krat na mesec. V drugi starostni skupini je odstotek načrtovanja plesnih 

dejavnosti še nekoliko višji. Tako mlajše (81,25 %) kot starejše (85,29 %), najbolj pogosto 

načrtujejo plesne dejavnosti do 10-krat na mesec. 

Načrtovanje plesnih dejavnosti bi moralo biti v programu zastopano enakovredno kot ostale 

dejavnosti v Kurikulumu. Ples v Kurikulumu zavzema velik del ciljev in dejavnosti s področja 

umetnosti. V. Geršak (2007) ugotavlja, da se v praksi opazi, da vzgojiteljice v večini za 

doseganje ciljev bolj uporabljajo glasbeno in likovno umetnost. 
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Graf 9: Kako pogosto načrtujete naslednje plesne dejavnosti? 

 

 

Graf 9: Kako pogosto načrtujete naslednje plesne dejavnosti? 

 

Iz grafa 9 razberemo, kako pogosto načrtujejo vzgojiteljice naslednje plesne dejavnosti: 

sprostitvene dejavnosti (masaţe, joga za otroke …), otroške ljudske plese, učenje plesnih 

koreografij, plesne dramatizacije, banse, bibarije, spontano ustvarjalno gibanje, ravnanje 

(manipuliranje) s predmeti, gibalno-rajalne igre in ustvarjalni gib kot gibalno izraţanje vsebin. 

Sprostitvene dejavnosti včasih načrtuje 30 (37,5 %) vzgojiteljic, pogosto jih načrtuje 25 

(31,25 %). Zelo pogosto sprostitvene dejavnosti načrtuje samo 15 (18,75 %) vzgojiteljic. 

Sprostitvene dejavnosti redko načrtuje 8 (10 %) vzgojiteljic in nikoli 1 vzgojiteljica. 1 

vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 

Otroške ljudske plese pogosto načrtuje 32 (40 %) vzgojiteljic, zelo pogosto 15 (18,75 %) in 

redko prav tako 15 (18,75 %) vzgojiteljic. Malo manj, 14 (17,5 %), jih načrtuje včasih in 4 (5 

%) nikoli. 

Učenje plesnih koreografij načrtuje včasih 25 (31,25 %) vzgojiteljic in prav tako jih 25 (31,25 

%) to počne redko. 14 (17,5 %) vzgojiteljic nikoli ne načrtuje plesnih koreografij, 13 (16,25 

%) vzgojiteljic jih načrtuje pogosto. Samo 1 (1,25 %) to počne zelo pogosto. 2 (2,5 %) 

vzgojiteljici na vprašanje nista odgovorili. 

0

10

20

30

40

50

60

70

nikoli

redko

včasih

pogosto

zelo pogosto



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Peklaj Anita, diplomska naloga 

 

34 
 

Plesne dramatizacije včasih načrtuje 28 (35 %) vzgojiteljic, 17 (21,25 %) jih to počne redko. 

14 (17,5 %) vzgojiteljic načrtuje plesne dramatizacije pogosto, 11 vzgojiteljic (13,75 %) pa 

nikoli. 7 (8,75%) vzgojiteljic načrtuje plesne dramatizacije zelo pogosto, 3 (3,75 %) pa na 

vprašanje niso odgovorile. 

Banse načrtuje redko, včasih in pogosto po 17 (21,25 %) vzgojiteljic. 12 (15 %) jih tega ne 

počne nikoli, le 7 (8,75 %) pa jih načrtuje banse zelo pogosto. 10 (12,5 %) vzgojiteljic na 

vprašanje ni odgovorilo, kar bi lahko pripisali temu, da niso vedele, kaj so bansi. 

Bibarije zelo pogosto načrtuje 27 (33,75 %) vzgojiteljic. 20 (25 %) jih načrtuje včasih, 18 

(22,5 %) pa redko. Pogosto bibarije načrtuje samo 10 (12,5 %) vzgojiteljic, 5 (6,25 %) jih 

tega ne počne nikoli. 

Spontano ustvarjalno gibanje zelo pogosto načrtuje kar 58 (72,5 %) vzgojiteljic, pogosto jih 

načrtuje 18 (22,5 %). Po 1 (1,25 %) vzgojiteljica načrtujeta včasih in redko in nobene ni, ki ne 

bi nikoli načrtovala spontanega ustvarjalnega gibanja. 2 (2,25 %) vzgojiteljici pa na vprašanje 

nista odgovorili. 

Ravnanje (manipuliranje) s predmeti pogosto načrtuje 27 (33,75 %) vzgojiteljic, 25 (31,25 %) 

jih to počne zelo pogosto. 20 (25 %) načrtuje dejavnosti včasih in 8 (10 %) redko. Nobene 

vzgojiteljice ni, ki ravnanja s predmeti ne bi nikoli načrtovala. 

Gibalno-rajalne igre zelo pogosto načrtuje 49 (61,25 %) vzgojiteljic, 27 (33,75 %) pa jih 

načrtuje pogosto. Samo 3 (3,75 %) vzgojiteljice gibalno-rajalne igre načrtujejo včasih, 1 (1,25 

%) redko in zopet ni nobene, ki gibalno-rajalnih iger ne bi nikoli načrtovala. 

Ustvarjalni gib kot plesno izraţanje vsebin pogosto načrtuje 33 (41,25 %) vzgojiteljic, včasih 

jih to počne 23 (18,75 %). Zelo pogosto načrtuje ustvarjalni gib samo 12 (15 %) vzgojiteljic, 

kar je zelo malo. 8 (10 %) vzgojiteljic to počne redko, 3 (3,75 %) vzgojiteljice ustvarjalnega 

giba ne načrtujejo nikoli. 

Rezultati kaţejo, da vzgojiteljice najbolj pogosto načrtujejo spontano ustvarjalno gibanje 

(72,5 %) in gibalno-rajalne igre (61,25 %). V nekoliko manjši meri načrtujejo bibarije, 

ravnanje s predmeti, sprostitvene dejavnosti in otroške ljudske plese. V primerjavi z raziskavo 

v slovenskih vrtcih (Geršak, 2010) ugotavljamo, da prihaja do razlik. Rezultati v omenjeni 

raziskavi so pokazali, da vzgojiteljice v največji meri vključujejo sprostitvene dejavnosti, 
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medtem ko v naši raziskavi najpogosteje načrtujejo spontano ustvarjalno gibanje. Malo manj, 

vendar še vedno zelo pogosto v obeh raziskavah načrtujejo gibalno-rajalne igre. 

Presenetljiv je tudi podatek, da samo 12 % vzgojiteljic načrtuje ustvarjalni gib zelo pogosto. 

Raziskave (Kroflič, 1992, 1999) potrjujejo pozitivne učinke metode ustvarjalnega giba pri 

delu s predšolskimi otroki. Med pozitivne učinke metode se štejejo zadovoljstvo, sproščenost, 

ustvarjalni odnosi, telesna aktivnost, pozitivna samopodoba, izboljšana koncentracija, 

ustvarjalnost itd. Prav tako V. Geršak (2006) v raziskavah ugotavlja, da se v vrtcih plesne in 

ustvarjalno-gibalne dejavnosti izvajajo premalokrat. V šolah bi se ustvarjalni gib uvedlo 

veliko laţje, če bi otroci podobne izkušnje prinesli ţe iz vrtca. 

 

Graf 10: S čim si pomagate pri načrtovanju plesnih dejavnosti za predšolske otroke? 

 

 

Graf 10: S čim si pomagate pri načrtovanju plesnih dejavnosti za predšolske otroke? 

 

Iz grafa 10 lahko razberemo, s čim si vzgojiteljice pomagajo pri načrtovanju plesnih 

dejavnosti za predšolske otroke. Največ, 57 (71,25 %), vzgojiteljic si pomoč poišče na 

internetnih straneh. Kurikulum za vrtce uporabi samo 51 (63,75 %) vzgojiteljic. Posvetovanja 

s sodelavci se posluţuje 41 (51,25 %) vzgojiteljic, strokovno gradivo v knjiţnici poišče 40 (50 

%) vzgojiteljic, stalnega strokovnega spopolnjevanja pa se udeleţi 39 (48,75 %) vzgojiteljic. 
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Kurikulum za vrtce kot pomoč pri načrtovanju vzgojnih dejavnosti uporabi samo 51 

vzgojiteljic. Glede na to, da je Kurikulum za vrtce nacionalni dokument, ki pomeni strokovno 

podlago za delo v vrtcih, in je namenjen vzgojiteljicam ter jim omogoča strokovno 

načrtovanje, bi tukaj pričakovali, da ga kot pomoč pri načrtovanju plesnih dejavnosti 

uporabljajo vse vzgojiteljice. Zanimiv je tudi podatek, da večina anketiranih vzgojiteljic kot 

pomoč pri načrtovanju uporabi internetne strani.  

 

Graf 11: Ali se soočate s kakšnimi težavami pri načrtovanju, izvajanju, vodenju in 

demonstraciji plesnih dejavnosti? 

 

 

Graf 11: Ali se soočate s kakšnimi težavami pri načrtovanju, izvajanju, vodenju in demonstraciji plesnih dejavnosti? 

 

Kot prikazuje graf 11, se 70 (87,5 %) vzgojiteljic ne sooča z nobenimi teţavami pri 

načrtovanju, izvajanju, vodenju in demonstraciji plesnih dejavnosti. 9 (11,25 %) vzgojiteljic 

pravi, da imajo teţave, 1 pa na vprašanje ni odgovorila. 

Če ste odgovorili z DA, s katerimi? 

Na to vprašanje odprtega tipa je odgovorilo tistih 9 (11,25 %) vzgojiteljic, ki so pri prejšnjem 

odgovoru napisale, da imajo teţave pri načrtovanju, izvajanju, vodenju in demonstraciji 

plesnih dejavnosti. Teţave, ki so jih vzgojiteljice opisovale, so sledeče: 
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- prostor, premalo znanja, teţave pri izvajanju zaradi starosti; 

- prikaz (nekdo tebi); 

- otroci so se danes navajeni gibati hitro – prehitro in niso navajeni prisluhniti in se 

umiriti ob glasbi, petju …; 

- pomanjkanje prostora – nimamo telovadnice ali namenskega prostora, neustrezna 

tehnična oprema: priprava glasbe poteka doma ob pomoči druţinskih članov, 

vzgojiteljice nimamo dovolj znanja IKT; 

- glasba – vrtec ne kupuje zgoščenk, vse si moraš priskrbeti sam; 

- včasih neenotna porazdeljenost med deklicami in dečki – pri plesih v parih (ker je bila 

skupina izrazito fantovska – 13 dečkov, 6 deklic); 

- plesne dejavnosti je potrebno prilagajati starosti otrok; 

- večji namenski prostor, kjer bi lahko delal z manjšo skupino; 

- ni telovadnice ali velikega hodnika, prostor v igralnici ni primeren zaradi kotičkov. 

Največkrat so vzgojiteljice omenile, da je problem pri načrtovanju, izvajanju in vodenju 

plesnih dejavnosti prostor oz. pomanjkanje prostora. Za izvajanje plesnih dejavnosti 

velikokrat ne potrebujemo cele telovadnice, prostori v igralnicah pa so opremljeni tako, da 

se hitro lahko prilagodijo, kotički in mize se umaknejo in se pridobi dodaten prostor. Zato 

se nam razlog s prostorsko problematiko zdi neutemeljen. Kot pri ostalih dejavnostih je 

potrebno tudi pri plesnih veliko fleksibilnosti in iznajdljivosti. Prav tako se plesne 

dejavnosti lahko izvajajo zunaj na zelenicah. 
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Graf 12: Ali plesne dejavnosti povezujete tudi z ostalimi področji iz Kurikuluma? 
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V grafu 12 razberemo, da prav vse vzgojiteljice, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, 

plesne dejavnosti povezujejo tudi z ostalimi področji iz Kurikuluma. 
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Graf 13: S katerimi področji ples povezujete najpogosteje? 

 

 

Graf 13: S katerimi področji ples povezujete najpogosteje? 

 

V Kurikulumu za vrtce se področje dejavnosti razdeli na gibanje, jezik, umetnost, druţbo, 

naravo in matematiko. 

Iz grafa 13 lahko razberemo podatke o tem, kako pogosto vzgojiteljice predšolskih otrok 

povezujejo plesne dejavnosti z ostalimi področji v Kurikulumu. 

Plesne dejavnosti v povezavi z gibanjem tedensko načrtuje 64 (80 %) vzgojiteljic, večkrat na 

mesec to stori 12 (15 %) vzgojiteljic in enkrat na mesec 4 (5 %) vzgojiteljice. Nobene 

vzgojiteljice ni, ki bi načrtovala dejavnosti nekajkrat na leto in nikoli. 

Plesne dejavnosti v povezavi z jezikom večkrat na mesec načrtuje 39 (48,75 %) vzgojiteljic, 

le 20 (25 %) jih načrtuje tedensko, 15 (18,75 %) samo enkrat na mesec in 5 (6,25 %) 

nekajkrat na leto. Nobene vzgojiteljice ni, ki ne bi nikoli načrtovala plesne dejavnosti v 

povezavi z jezikom. 

Znotraj področja umetnosti, ki se deli na plesne dejavnosti, likovne in oblikovalne dejavnosti, 

glasbene dejavnosti, av-dejavnosti in dramske dejavnosti, povezuje plesne dejavnosti tedensko 

kar 51 (63,75 %) vzgojiteljic, 18 (22,5 %) jih to počne večkrat na mesec. Enkrat na mesec 
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načrtuje 7 (8,75 %) vzgojiteljic, nekajkrat na leto pa 1. Na vprašanje niso odgovorile 3 (3,75 

%) vzgojiteljice. Nobene vzgojiteljice ni, ki ne bi nikoli povezovala plesne dejavnosti znotraj 

umetnosti. 

Plesne dejavnosti z druţbo večkrat na mesec načrtuje 27 (33,75 %) vzgojiteljic, enkrat na 

mesec 22 (27,5 %) vzgojiteljic, tedensko jih načrtuje dejavnosti 17 (21,25 %). Nekajkrat na 

leto načrtuje dejavnosti 11 (13,75 %) vzgojiteljic, 3 (3,75 %) niso odgovorile na vprašanje. 

Plesne dejavnosti v povezavi z naravo večkrat na mesec načrtuje 30 (37,5 %) vzgojiteljic, 24 

(30 %) jih to počne 1x na mesec. Samo 11 (13,75 %) vzgojiteljic načrtuje področje narave s 

plesnimi dejavnostmi tedensko, 13 (16,25 %) pa nekajkrat na leto. 1 vzgojiteljica tega ne 

počne nikoli in 1 ni podala odgovora. 

Nekajkrat na leto povezuje plesne dejavnosti z matematiko 26 (32,5 %) vzgojiteljic. 23 (28,75 

%) jih to počne enkrat na mesec in 22 (27,5 %) večkrat na mesec. Tedensko dejavnosti 

načrtuje 7 (8,75 %) vzgojiteljic. 1 vzgojiteljica področja matematike nikoli ne integrira s 

plesnimi dejavnostmi in 1 ni podala odgovora. 

Iz analize podatkov lahko razberemo, da vzgojiteljice tedensko integrirajo plesne dejavnosti 

najpogosteje z gibanjem (80 %) in umetnostjo (63,75 %). Sledita jezik (25 %) in druţba 

(21,25 %). Plesne dejavnosti z naravo povezuje samo 11 % vzgojiteljic, z matematiko pa le 

8,75 % vzgojiteljic. V primerjavi z rezultati analize stanja v slovenskih vrtcih (Geršak, 2010) 

razberemo, da prihaja do odstopanja. Rezultati v raziskavi »Analiza stanja v slovenski vrtcih« 

so pokazali, da vzgojitelji v slovenskih vrtcih najpogosteje integrirajo plesne dejavnosti v 

področje umetnosti (31,85 %), sledi področje narave (19,63 %) in področje jezika (15,31 %). 

Povezovanje s področjem gibanja (7,04 %) je zanemarljivo, prav tako z druţbo (4,2 %) in 

matematiko (2,96 %). 
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Graf 14: Kako pogosto povezujete ples s področji znotraj umetnosti? 

 

 

Graf 14: Kako pogosto povezujete ples s področji znotraj umetnosti? 

 

Področje dejavnosti umetnost se v Kurikulumu deli na plesne dejavnosti, likovne in 

oblikovalne dejavnosti, glasbene dejavnosti, av-dejavnosti in dramske dejavnosti. 

Iz grafa 14 je razvidno, kako pogosto vzgojiteljice povezujejo plesne dejavnosti znotraj 

umetnosti. 

Ples v povezavi z likovnimi in oblikovalnimi dejavnostmi nekajkrat na leto načrtuje 26 (32,5 

%) vzgojiteljic, 24 (30 %) jih to počne enkrat na mesec in 17 (21,25 %) večkrat na mesec. 7 

(8,75 %) vzgojiteljic nikoli ne načrtuje teh dejavnosti, 5 (6,25 %) pa jih izvaja tedensko. 1 

vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 

Ples v povezavi z glasbenimi dejavnostmi tedensko načrtuje 54 (67,5 %) vzgojiteljic, večkrat 

na mesec 21 (26,25 %) vzgojiteljic in samo 5 (6,25 %) vzgojiteljic načrtuje te dejavnosti 1x 

na mesec. Nobene vzgojiteljice ni, ki bi načrtovala samo nekajkrat na leto ali nikoli. 

Ples v povezavi z av-dejavnostmi 1x na mesec načrtuje 25 (31,25 %) vzgojiteljic, nekajkrat na 

leto 17 (21,25 %) vzgojiteljic, 16 (20 %) vzgojiteljic to počne večkrat na mesec. Tedensko 
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načrtuje te dejavnosti 15 (18,75 %) vzgojiteljic in 7 (8,75 %) jih nikoli ne povezuje področja 

av-dejavnosti s plesom. 

Večkrat na mesec povezuje plesne in dramske dejavnosti 24 (30 %) vzgojiteljic, sledi 22 (27,5 

%) vzgojiteljic, ki jih načrtujejo enkrat na mesec. Tedensko jih načrtuje 20 (25 %), 12 (15 %) 

vzgojiteljic pa jih načrtuje nekajkrat na leto. Nikoli pa teh dejavnosti ne povezujeta 2 (2,5 %) 

vzgojiteljici. 

Vzgojiteljice ples znotraj področja umetnosti najpogosteje integrirajo z glasbenimi 

dejavnostmi, tedensko to počne 54 (67,5 %) vzgojiteljic. Prav tako je v svoji raziskavi potrdila 

tudi V. Geršak (2010).  
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3.6 Rezultati po hipotezah 

 

V diplomskem delu smo postavili 6 hipotez. 

H1: Predvidevamo, da so stališča vzgojiteljic do plesne umetnosti v vrtcu pozitivna. 

Na vprašanje o načrtovanju plesne dejavnosti otrok je kar 77 (96,25 %) vzgojiteljic 

odgovorilo pritrdilno. Samo 3 (3,75 %) vzgojiteljice so navedle, da plesnih dejavnosti ne 

načrtujejo. Iz tega sklepamo, da so stališča vzgojiteljic do plesne umetnosti v vrtcu pozitivna. 

Prva hipoteza je potrjena. 

 

H2: Predvidevamo, da vzgojiteljice ne načrtujejo plesnih dejavnosti predšolskih otrok 

pogosto. 

63 (78,75 %) vzgojiteljic načrtuje plesne dejavnosti od enkrat do 10-krat na mesec, 5 (6,25 %) 

vzgojiteljic načrtuje plesne dejavnosti od 11-krat do 20-krat na mesec in samo 4 (5 %) od 21-

krat do 30-krat na mesec. 1 vzgojiteljica nikoli ne načrtuje plesnih dejavnosti. 7 (8,75 %) 

vzgojiteljic pa na vprašanje ni odgovorilo. Podatek, da plesne dejavnosti kar 78,75 % 

vzgojiteljic načrtuje samo do 10-krat na mesec, je po našem mnenju zaskrbljujoč, saj se nam 

to ne zdi dovolj pogosto. Druga hipoteza je potrjena. 

 

H3: Predvidevamo, da vzgojiteljice v okviru plesnih dejavnosti najbolj pogosto načrtujejo 

gibalno-rajalne igre. 

 

Rezultati kaţejo, da vzgojiteljice najbolj pogosto načrtujejo spontano ustvarjalno gibanje 

(72,5 %) in nekoliko manj gibalno-rajalne igre (61,25 %). Tretja hipoteza ni potrjena. 

 

H4: Predvidevamo, da vzgojiteljice povezujejo plesne dejavnosti z ostalimi področji iz 

Kurikuluma za vrtce. 

Vseh 80 (100 %) vzgojiteljic, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, plesne dejavnosti 

povezujejo tudi z ostalimi področji iz Kurikuluma. Četrta hipoteza je potrjena. 
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H5: Predvidevamo, da obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti glede na starost 

vzgojiteljice. 

 

Pri peti hipotezi smo predvidevali, da obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti glede 

na starost. Pri podrobnejši analizi pridobljenih podatkov iz grafa 9 smo ugotovili, da sicer so 

razlike v načrtovanju glede na starost vzgojiteljice, a le pri nekaterih dejavnostih. Ustvarjalni 

gib kot gibalno izraţanje vsebin zelo pogosto načrtuje 22,92 % starejših vzgojiteljic in le 3,13 

% mlajših. Bibarije načrtuje zelo pogosto 43,75 % mlajših vzgojiteljic in le 14,58 % starejših. 

Otroške ljudske plese pogosto načrtuje 47,92 % starejših vzgojiteljic in le 25 % mlajših. 

Glede učenja plesnih koreografij 31,25 % mlajših vzgojiteljic nikoli ne načrtuje teh 

dejavnosti, pri starejših pa samo 2,08 %.  

Pri večini ostalih dejavnosti so razlike v načrtovanju opazne, a so zelo majhne, zato hipoteze 

ne moremo potrditi v celoti. Peta hipoteza je delno potrjena. 

 

H6: Predvidevamo, da obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti med prvim in 

drugim starostnim obdobjem. 

Pri šesti hipotezi smo predvidevali, da obstajajo razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti med 

prvim in drugim starostnim obdobjem. Pri podrobnejši analizi podatkov iz grafa 9 smo, enako 

kot pri prejšnji hipotezi, ugotovili, da sicer razlike v načrtovanju so, a le pri nekaterih 

dejavnostih. Bibarije načrtuje zelo pogosto v prvem starostnem obdobju 75 % vzgojiteljic in v 

drugem starostnem obdobju 10,42 %. Banse v prvem starostnem obdobju zelo pogosto 

načrtuje 17,86 % vzgojiteljic in v drugem starostnem obdobju 2,08 % vzgojiteljic. Bibarije in 

bansi so dejavnosti, ki so specifične za prvo starostno obdobje, zato tudi takšno odstopanje v 

načrtovanju. Bibarije v drugem starostnem obdobju včasih načrtuje 37,5 % vzgojiteljic, redko 

20,83 %, v prvem starostnem obdobju pa včasih 3,57 % ter redko 0 % vzgojiteljic. Učenja 

plesnih koreografij nikoli ne načrtuje 46,43 % vzgojiteljic v prvem starostnem obdobju in 

2,08 % vzgojiteljic v drugem starostnem obdobju.  

Tako kot pri prejšnji hipotezi so pri ostalih dejavnostih sicer razlike v načrtovanju, vendar 

zelo majhne, zato hipoteze ne moremo potrditi v celoti. Šesta hipoteza je delno potrjena. 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu opredelili plesno vzgojo, ki je v predšolskem 

obdobju ena izmed pomembnih dejavnosti za otrokov celostni razvoj. Opisali smo značilnosti 

plesa, v katerem se otrok igra z gibanjem lastnega telesa. Nadaljevali smo z opisovanjem 

gibanja, ki je otrokova najbolj osnovna potreba in je prirojena. Opredelili smo ples kot eno 

izmed področij dejavnosti v Kurikulumu za vrtce. Navedli smo primere plesnih dejavnosti, 

splošne in specifične cilje. Osredotočili smo se na plesne dejavnosti v povezavi z drugimi 

področji v Kurikulumu. Predstavili smo gibalno-plesne dejavnosti in opisali, kako poteka 

načrtovanje plesnih dejavnosti v vrtcu. Empirični del diplomske naloge je temeljil na 

podatkih, zbranih z anketnim vprašalnikom. 

V ta namen smo vključili 80 vzgojiteljic iz 4 vrtcev, ki leţijo v osrednjeslovenski regiji, in 

sicer iz Vrtca pod gradom, Vrtca Viški gaj, Vrtca Škofljica in VVZ Kekec Grosuplje. 

Pridobljene rezultate smo prikazali z grafi in opisno. 

Ugotovili smo, da je največ zaposlenih starih nad 40 let, le-ti imajo tudi največ delovnih 

izkušenj. Večina starejših vzgojiteljic je zaposlenih v drugi starostni skupini. V diplomski 

nalogi smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v načrtovanju glede na starost vzgojitelja in ali 

obstajajo razlike v načrtovanju med prvim in drugim starostnim obdobjem. Rezultati so 

pokazali, da prihaja do zelo majhnih odstopanj. Ugotovili smo, da starost vzgojitelja in 

starostna skupina ne vplivata bistveno na pogostost načrtovanja. 

Največ zaposlenih je diplomiranih vzgojiteljic. Raziskave B. Kroflič (1992) so pokazale, da 

metodično in teoretično usposobljen vzgojitelj bolje razume, upošteva in spoštuje spontane 

dejavnosti otrok, ki se izraţajo v različnih gibalnih ustvarjanjih. Vprašanje, ki se poraja, je, ali 

so bolj kompetentne vzgojiteljice z višjo izobrazbo ali z daljšo delovno dobo. 

Rezultati so pokazali, da se večina vzgojiteljic popolnoma strinja s trditvijo, da je osebno 

stališče vzgojitelja do plesnih dejavnosti pomemben dejavnik pri načrtovanju in izvajanju 

plesnih dejavnosti. Ob tem se poraja vprašanje, ali to pomeni, da je načrtovanje plesne vzgoje 

odvisno od stališča, ki ga ima vzgojiteljica. 

Večina vzgojiteljic se strinja s trditvijo, da ima redna in načrtovana plesna dejavnost velik 

pomen v razvoju predšolskega otroka. Plesna vzgoja tako kot ostale dejavnosti pomembno 
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vpliva na otrokov celostni razvoj, katerega pozitivni učinki se kaţejo na vseh področjih 

razvoja: na čustveno-socialnem, kognitivnem in psihomotoričnem. 

Stališča vzgojiteljic do plesne vzgoje so pozitivna, saj velika večina načrtuje plesne 

dejavnosti. Zaskrbljujoč pa je podatek, da to večina počne samo do 10-krat na mesec ali še 

manjkrat. Različne raziskave v svetu in pri nas potrjujejo pozitivne učinke plesnih dejavnosti 

pri delu s predšolskimi otroki, zato menimo, da je veliko otrok zaradi dejstva, da se dejavnosti 

ne načrtujejo dovolj pogosto, prikrajšanih. 

Vzgojiteljice pri svojem delu kot pomoč največkrat uporabijo internetne strani, presenetljiv je 

podatek, da Kurikulum za vrtce uporabi samo malo več kot polovica vzgojiteljic in ne vse. 

Kurikulum za vrtce predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih in pričakovali bi, da ga 

vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo v večji meri. 

Večina vzgojiteljic se pri svojem delu ne sooča z nobenimi teţavami pri načrtovanju plesnih 

dejavnosti. Vendar pa se potem na tem mestu poraja vprašanje, zakaj ni pogostost načrtovanja 

višja – zaradi neznanja ali zaradi teţav pri izvajanju, ki jim jih plesne dejavnosti povzročajo. 

Tiste, ki so navedle, da imajo teţave pri načrtovanju, so največkrat izpostavile teţavo s 

prostorom oz. s pomanjkanjem prostora. Ta argument se nam ne zdi utemeljen, saj prostor ne 

more biti razlog za nenačrtovanje plesnih dejavnosti. Igralnice so opremljene tako, da se stvari 

lahko premikajo, velikokrat pa lahko izkoristimo garderobe ali zunanje prostore. Vzgojiteljica 

mora pri svojem delu pokazati tudi iznajdljivost in fleksibilnost. 

V raziskavi smo prišli tudi do ugotovitve, da niso gibalno-rajalne igre tiste, ki naj bi jih 

vzgojiteljice načrtovale najpogosteje. Najpogosteje načrtujejo spontano ustvarjalno gibanje, 

dejavnosti, ki izhajajo iz otroka kot igra ali pa kot izraz njegovega čustvenega razpoloţenja.  

Prav vse vzgojiteljice ples povezujejo z ostalimi področji v Kurikulumu. Pomembno je, da se 

vzgojiteljice zavedajo, da je ples enakovreden ostalim dejavnostim in da je lahko odlično 

sredstvo za povezovanje vsebin. Najpogosteje ples povezujejo z gibanjem in umetnostjo, 

znotraj umetnosti pa z glasbo. 

V predšolskem obdobju ima pri razvijanju plesnosti večjo vlogo neposredna zunanja 

spodbuda kot predhodne otrokove izkušnje. Mlajši otrok bolj potrebuje spodbude za gibalno 

ustvarjanje v obliki sredstev in konkretnih vsebin, starejši otrok več črpa iz svojih doţivetij. 

Vse, kar otrok zaznava, postaja zanj neizčrpen vir spodbud. Zato jih črpamo iz vsakdanjega 

okolja, iz narave, iz različnih umetniških področij in umetniško obdelanih tem, ki so otrokom 
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blizu. Zato različne spodbude za gibalno izraţanje in ustvarjanje povezujejo plesno vzgojo z 

drugimi vzgojnimi področji v celoto (Kroflič, 1995, str. 24). 

V prihodnje bi bilo smiselno narediti raziskavo še v drugih slovenskih regijah in nato 

primerjavo med njimi. Tako bi ugotovili, ali v ostalih slovenskih regijah vzgojiteljice 

načrtujejo enako pogosto kot v osrednjeslovenski regiji ali pa bi se pokazala odstopanja. 

Smiselno bi bilo tudi, da bi se raziskava naredila na večjem vzorcu, saj bi bili potem podatki 

bolj verodostojni. 
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6 PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovane vzgojiteljice! 

Sem Anita Peklaj in končujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

sklopu diplomske naloge z naslovom Načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok v 

osrednjeslovenski regiji ţelim izvesti raziskavo na to temo. 

Z anketnim vprašalnikom, ki je pred vami, vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in 

odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Anketa je anonimna, pridobljene podatke pa bom uporabila izključno v raziskovalne namene. 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

1. Starost:  

a) 20–25 let 

b) 26–30 let 

c) 31–35 let 

d) 36–40 let 

e) 41–45 let 

f) 46–50 let 

g) 51–55 let 

h) Nad 56 let 

 

2. Dosežena stopnja izobrazbe: 

a) Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

b) Vzgojiteljica predšolskih otrok (srednja vzgojiteljska šola) 

c) Drugo:  
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3. Koliko let ste zaposleni kot vzgojiteljica predšolskih otrok: 

a) 1–5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–15 let 

d) 16–20 let 

e) 21–25 let 

f) 26–30 let 

g) Nad 31 let 

 

4. V kateri starostni skupini delate? 

a) Prva starostna skupina 

b) Druga starostna skupina 

c) Kombinirana skupina 

 

5. Osebno stališče vzgojitelja do plesnih dejavnosti je pomemben dejavnik pri 

načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti za otroka.  

(Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »se nikakor ne strinjam« in 5 »se popolnoma 

strinjam«, obkrožite svoje strinjanje s trditvijo.) 

 

1 2 3 4 5 

 

6. Redna in načrtovana plesna dejavnost ima velik pomen v razvoju predšolskega 

otroka. 

(Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »se nikakor ne strinjam« in 5 »se popolnoma 

strinjam«, obkrožite svoje strinjanje s trditvijo.) 

 

1 2 3 4 5 

 

7. Ali plesno dejavnost otrok načrtujete? 

 

a) Da 

b) Ne 
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8. Kolikokrat na mesec načrtujete plesno dejavnost? 

 

 

9. Kako pogosto načrtujete naslednje plesne dejavnosti? (obkrožite številko) 

1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto 

 

PLESNE DEJAVNOSTI      

Sprostitvene dejavnosti 

(masaţe, joga za otroke …) 

1 2 3 4 5 

Socialne gibalne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Otroške ljudske plese 1 2 3 4 5 

Učenje plesnih koreografij 1 2 3 4 5 

Plesne dramatizacije 1 2 3 4 5 

Banse  1 2 3 4 5 

Bibarije  1 2 3 4 5 

Spontano ustvarjalno 

gibanje 

1 2 3 4 5 

Ravnanje (manipuliranje) s 

predmeti 

1 2 3 4 5 

Gibalno-rajalne igre 1 2 3 4 5 

Ustvarjalni gib kot gibalno 

izraţanje različnih vsebin 

1 2 3 4 5 
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10. S čim si pomagate pri načrtovanju plesnih dejavnosti za predšolske otroke? 

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 

a) S Kurikulumom za vrtce 

b) Uporabim internetne strani 

c) Poiščem strokovno gradivo v knjiţnici 

d) Posvetujem se s sodelavci 

e) Stalno strokovno spopolnjevanje 

 

11. Ali se soočate s kakšnimi težavami pri načrtovanju, izvajanju, vodenju in 

demonstraciji plesnih dejavnosti? 

 

a) Da 

b) Ne 

 

12. Če ste odgovorili z DA, s katerimi? 

 

 

 

13. Ali plesne dejavnosti povezujete tudi z ostalimi področji iz Kurikuluma? 

 

a) Da 

b) Ne 
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14. S katerimi področji ples povezujete najpogosteje? (Obkrožite številko.) 

1 – nikoli, 2 – nekajkrat na leto, 3 – enkrat na mesec, 4 – večkrat na mesec,  

5 – tedensko 

PODROČJE      

Gibanje 1 2 3 4 5 

Jezik 1 2 3 4 5 

Umetnost 1 2 3 4 5 

Druţba 1 2 3 4 5 

Narava 1 2 3 4 5 

Matematika 1 2 3 4 5 

 

15. Kako pogosto povezujete ples s področji znotraj umetnosti? (Obkrožite številko.) 

1 – nikoli, 2 – nekajkrat na leto, 3 – enkrat na mesec, 4 – večkrat na mesec,  

5 – tedensko 

 

PODROČJE      

Likovne in oblikovalne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Glasbene dejavnosti 1 2 3 4 5 

Av-dejavnosti 1 2 3 4 5 

Dramske dejavnosti 1 2 3 4 5 

 

 

 

 


