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IZVLEČEK 

Temo diplomske naloge predstavljajo ljudske gibalno-rajalne igre ter njihova uporaba v 

Vrtcu Ciciban Novo mesto. 

V teoretičnem delu diplomske naloge opisujemo igro in otrokov razvoj, zgodovino 

gibalno-rajalnih iger in posamezne ljudske gibalno-rajalne igre ter njihov pomen v vrtcu.  

V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom ugotavljali, ali vzgojitelji poznajo igre, 

v kolikšni meri jih izvajajo, kako jih integrirajo v vzgojni načrt ter kakšni so odzivi otrok. V naši 

raziskavi se je izkazalo, da vzgojitelji igre poznajo in jih integrirajo v vzgojno delo tako 

načrtovano kot nenačrtovano. 

Ljudske gibalno-rajalne igre so preproste, zanimive, zabavne in otroci radi sodelujejo v 

njih. Poleg tega pripomorejo h gibalnemu razvoju otrok, socializaciji ter njihovi aktivnosti. 

Ključne besede: ljudske gibalno-rajalne igre, stališča vzgojiteljev o gibalno-rajalnih igrah



 

 

 

 

ABSTRACT 

The topic of the diploma thesis is folk movement and merry-making activities and their 

application in the kindergarten Ciciban Novo mesto.  

The theoretical part of the diploma thesis describes activities in relation to child's 

development, history of movement and merry-making activities, different folk movement and 

merry-making activities and importance of their use in a kindergarten. 

Empirical part of the thesis tackles the question whether childcare workers are acquainted 

with such activities, whether they include them in their programmes and how they integrate them 

in the schemata and how children react to them. The research showed that childcare workers are 

acquainted with the activities and that incorporation of the activities is either planned or 

unplanned.  

Folk movement and merry-making activities are simple, interesting, fun and children love 

to participate in them. In addition, they help in developing child's physical development, aid in 

the improvement of child's socialization and physical activity. 

Keywords:  folk movement and merry-making activities, views of childcare workers on 

movement and merry-making activities. 
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1 UVOD 

 

V diplomski nalogi smo se posvetili starim gibalno-rajalnim igram, ki spodbujajo otrokov razvoj, 

razmišljanje, sodelovanje, komunikacijo in pridobivanje socialnih izkušenj. Ohranjajo se skozi 

določena obdobja z določenimi spremembami in dopolnitvami glede na čas in dobo, v kateri 

izvajalec iger živi. V starih časih so si otroci čas krajšali z raznimi igrami (lovljenje, rajalne igre, 

skrivalnice, slepe miši) in igračami, ki so jih sami izdelali iz naravnega materiala (kamni, školjke, 

palice, fižol). 

Danes pa so igre na prostem zamenjale predvsem računalniške igre in ljudske gibalno- rajalne 

igre počasi izumirajo. 

Gordana Schmidt pravi: »Igre so dediščina vsega človeštva in težko jih je deliti po narodnosti. 

Ljudje so se že v davnini selili in prenašali igre v druga okolja, saj za znanje ni potrebna posebna 

prtljaga, le spomin.« (Schmidt, 2002, str. 2). 

Zelo pomembno vlogo pri starih gibalno-rajalnih igrah imamo vzgojitelji, da ohranimo ljudsko 

izročilo in  prenašamo igre na današnje otroke. 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1  Gibanje  in otrokov razvoj 

 

Gibanje je dogajanje v prostoru in času. Človek se giblje, da preživi, da spoznava in proučuje 

svoje telo in okolje, se mu prilagaja in ga spreminja, da vzpostavlja stik in komunicira. Veda, ki 

proučuje človekovo gibanje, se imenuje motorika1. Njen predmet proučevanja so fiziološke ravni 

upravljanja gibalnih dejavnosti, gibalne sposobnosti, gibalni vzorci, gibalni razvoj, povezanost 

                                                 
1 Lat. motor iz movere »gibati«, »gibnost«. 
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čustvenega, socialnega in psihomotoričnega razvoja in vpliv gibalnih aktivnosti na organizem 

(Koban Dobnik, 2005). 

 

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju. Gibljejo se svobodno, igrajo se s svojim telesom, 

sposobni so improvizirati na ustvarjalen način. Izražanje s telesom jih sprošča, zadovoljuje in 

osrečuje. Vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje, kar pospešuje pravilno rast in razvoj. 

Jan Amos Komesky je rekel, da je »gibanje isto kot zrak, ki ga dihamo« (Zagorc, Vihtelič, Kralj, 

Jeram, 2013, str.7). 

 

V predšolskem obdobju so posamezna otrokova področja razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, 

čustveno in socialno – tesno povezana (Videmšek in Pišot, 2007). 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in 

ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku 

tudi občutek varnosti, ugodja in veselja. Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe. 

Otrok ob gibalnih dejavnostih razvija občutek za ritem, hitrost ter dojema prostor in čas 

(Videmšek in Visinski, 2001).  

 

2.2 Celostni razvoj otroka 

 

Otrokov razvoj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj povezana; razvoj je 

večrazsežen. Sodobne razvojne teorije kažejo, da poteka razvoj na gibalnem, telesnem, 

kognitivnem in čustveno-socialnem področju usklajeno in celostno (Gallahue in Ozmun, 2006, v 

Videmšek in Pišot, 2007). 

 Na otrokov celotni razvoj pa vplivajo tudi dejavniki otrokovega razvoja: 

 Dednost – prirojeni vplivi na razvoj; nosimo jih v genih, podedovanih od staršev. 

 Okolje – skupek negenetskih in izkustvenih vplivov na razvoj. 
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 Otrokova lastna aktivnost – zavestno in aktivno delovanje otroka (Videmšek in Pišot, 

2007). 

Rast, razvoj, zorenje in izkušnje, ki jih dobi s svojo aktivnostjo in prilagajanjem na okolje 

(adaptacija), imajo določen vpliv na njegov celostni razvoj (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šiminič, 2010). 

Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, sprejemljivostjo. Ta mu je, vsaj v njegovem zgodnjem 

razvojnem obdobju, že vnaprej določena. V kakšni meri se bodo njegove dispozicije razvile, je 

odvisno od okolja, v katerem živi. Odvisno je tudi od ponujenih izkušenj, ki so lahko bogate ali 

revne. Zelo pomembne so prve spodbude za otrokov nadaljnji razvoj. Spodbudno okolje lahko 

otroka motivira k razvoju, medtem ko lahko revno okolje oz. nespodbudno okolje celo zavira 

razvoj otroka. Prav tako spremembe in napredki na enem področju vplivajo na spremembe in 

napredek na vseh drugih področjih otrokovega razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

2.2.1  Motorični razvoj 

 

Motorični razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja. Začne se v 

predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju otroka (Horvat in Magajna, 

1989, v Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 12). 

Pri razvoju ima velik vpliv dednost, na drugi strani pa starši in vzgojitelji. Večina raziskav 

ugotavlja, da gibanje vpliva na rast in razvoj otroka (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 

14). 

Približno od 2. do 7. leta traja temeljna gibalna faza. To pomeni, da otroci aktivno preizkušajo in 

raziskujejo svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti. Otrok takrat potrebuje spodbudno okolje, 

priložnosti za dejavnost in učenje. Če v tem obdobju tega ne doseže, bo lahko imel otrok v 

nadaljnjem gibalnem razvoju težave (Gallahue in Ozmun, 2006, v Zagorc, Vihtelič, Kralj in 

Jeram, 2013; str. 14–15).  
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A avtorja poudarjata, da ima vsak posameznik svoj tempo razvoja, ki ga določa njegova 

»biološka ura« (prav tam). 

 

2.2.2 Kognitivni razvoj 

 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, presojanje, 

sklepanje, spomin, govor, reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in učenje 

(Marjanovič Umek, Zupančič in sod, 2004). 

Otrok jih uporablja pri pridobivanju znanja, hkrati pa mu omogočajo, da se zaveda okolja, ki ga 

obdaja. Ena najbolj znanih teorij, ki proučuje strukturo in razvoj miselnosti, je Piagetova teorija 

kognitivnega razvoja, ki poteka skozi štiri stopnje.   

 Senzomotirična stopnja – traja do 2. leta starosti. Otrok spoznava in razume svet prek 

gibalnih in zaznavnih dejavnosti. 

 Predoperativna stopnja – to stopnjo delimo na simbolično mišljenje in intuitivno 

mišljenje, ki je značilno od 2. do 7. leta starosti. V tem času pride do kakovostne 

spremembe v mišljenju v smislu rabe simbolov, predstav in pojmov. Mišljenje 

postaja vse bolj ponotranjeno. 

 Konkretnooperativna stopnja – traja do 12. leta starosti. Otrok je že sposoben 

logičnega mišljenja, vendar še na konkretni ravni. 

 Fermalnooperativna stopnja – med 12. in 15. letom starosti. Otrok razvije abstraktno 

in hipotetično mišljenje, ki ni več omejeno na konkretne predmete (Pigeth in 

Inhelder, 1998, v  Videmšek in Pišot, 2007). 

Vse te stopnje si sledijo v takem zaporedju in jih ni mogoče preskočiti. Ko otrok preide v višjo 

stopnjo, se nazaj na nižjo praviloma ne vrača.  
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Prav tako je tudi kognitivni razvoj tesno povezan z gibalnim in s čustveno-socialnim razvojem. 

Kagan ugotavlja, da je razvoj kognitivnih sposobnosti otroka nujen za razvoj motoričnih 

potencialov, kar utemeljuje z dejstvom, da določena stopnja razvoja kognitivnih struktur pogojuje 

pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti. Po drugi strani pa so kognitivni procesi na 

tako zapleten način vtkani v kontekst otrokove motorike, da gibalna dejavnost zagotovo aktivira 

tudi kognitivne procese (Kagan 1971; v Horga, 1993, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Da sta kognitivni in motorični razvoj neločljiva, se strinjajo tudi mnogi raziskovalci (npr. Madić, 

1986; Eunicke-Morell, 1989; Krombholz, 1997; Planinšec, 2002, v Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.2.3  Čustveno-socialni razvoj 

 

Prav tako sta tudi čustveni in socialni razvoj tesno povezana. Na otrokov čustveni razvoj vplivajo 

različni dejavniki, predvsem zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj, spoznavni proces ter 

otrokova samodejavnost (Zupančič, 1994, v Videmšek in Pišot, 2007).  

Otrok  izraža čustva že od rojstva dalje. Čustva postanejo z razvojem vse bolj diferencirana, 

hkrati pa narašča sposobnost čustvenega izražanja in obvladovanja ter prepoznavanja čustev pri 

drugih. Z razvojem se spreminja moč doživljanja in izražanja čustev, v zgodnjem otroštvu pa se 

izpopolnjuje nadzor nad izražanjem čustev, ki postopno postaja vse bolj uravnovešeno in socialno 

sprejemljivo (Kavčič in Fekonja, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007).  

Otrok v zgodnjem otroštvu spontano izraža različna pozitivna in negativna čustva. Pogosto izraža 

čustveno veselje, ki ga spremljajo smeh, sprostitev in tudi intenzivni gibi. 

Otrokov socialni razvoj  je v veliki meri odvisen od učenja in izkušenj v zgodnjem obdobju 

življenja, čeprav se vsak rodi z določenimi potenciali. Za socialni razvoj je značilno, da se otrok  

po tretjem letu starosti začne  igrati z drugimi otroki in vse manj z odraslimi. Otrokovo socialno 

okolje  se v zgodnjem otroštvu vse bolj širi med vrstnike v vrtcu in bivalnem okolju (Videmšek 

in Pišot, 2007). 
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Preko gibalnih iger (plesne igre, rajalne igre …) s telesnim stikom razvijamo sposobnosti, 

spodbujamo stike z drugimi otroki: zaupanje, občutljivost, sodelovanje otrok v skupini in 

skupinsko reševanje problemov, empatije, vodenje, podrejanje, čustveno dozorevanje itd. 

(Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013). 

S sodelovanjem v gibalno-rajalnih igrah se razvija tudi otrokova samopodoba in 

samospoštovanje. 

Vsak otrok gre skozi faze socialnega razvoja, razlika med otroki je le v hitrosti prehoda skozi 

določene faze obnašanja. Ker pa so posamezna področja otrokovega razvoja zelo povezana med 

seboj, v socialnem razvoju praviloma hitreje napredujejo tisti otroci, ki so bolj napredni na 

gibalnem, intelektualnem in čustvenem področju (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.3 Igra in otrokov razvoj 

 

Igra je ena izmed pomembnih in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine vpletena v 

Kurikulum za vrtce, tako v načrtovane dejavnosti kot v življenje otrok v vrtcu. Igra je dejavnost, 

v kateri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od gibalnega, spoznavnega 

do čustvenega in socialnega (Marjanovič Umek, 2001).  

Igra ima pomembno vlogo pri razvoju v celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost. Z igro 

otrok razvija svoje telesne sposobnosti in duševne razsežnosti, zadovoljuje potrebo po gibanju, 

hkrati pa je igra pomembna tudi za socializacijo, saj otroka postopno navaja na življenje 

(Pustotnik, 2004). 

Z različnimi dejavnostmi tako otrok ohranja in krepi zdravje, razvija svojo igro in postaja bolj 

samozavesten. Igra, ki se izvaja v skupini, je za otroke veliko bolj zabavna in stimulativna kot 

individualne gibalne naloge. Pomembno je sodelovanje ne pa tekmovanje, čeprav naš čas to 

narekuje in nas usmerja v nenehen boj za prostor na zemlji. Pomembno je sodelovanje med 

otroki, da ustvarjajo čustven odnos do skupine, spoštujejo pravila igre, posnemajo drug drugega 
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itd. Otroci med seboj razvijajo solidarnost, medsebojno pomoč ter spoznavajo in spoštujejo 

različnost (Jurak, 1999, v Videmšek in Pišot, 2007).  

Pellegrini in Saracho menita, da je igra notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z 

zunanjimi (socialnimi) zahtevami. Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo kot samo s cilji. 

Otroci cilje definirajo sami, vedenje v igri pa je spontano. Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali 

raziskujejo neznane predmete. Igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami 

nadzirajo svoje dejavnosti. Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne. Igra je svobodna in 

ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki obstajajo, otroci v igri sproti spreminjajo, igra zahteva 

aktivno udeležbo (Pallegrini in Sarcaho, 1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

 

Fromberg meni, da je igra simbolna, kar pomeni, da gre  za reprezentacijo realnosti «kot če«, 

»kaj če«; pomenska, ker poveže ali spravi v odnos doživetja, izkušnjo; užitkarska (v veselje) celo 

takrat, ko so otroci resno zaposleni z dejavnostjo; prostovoljna in notranje motivirana, 

opredeljena s pravili, ki so izražena bodisi implicitno bodisi eksplicitno; doživljajska, ker se kaže 

skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci razvijajo sami (Fromberg, 1987, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006). 

 

Horvat in L. Magajna pa opredeljujeta igro kot svoboden akt, ki ni poveza s procesi neposrednega 

zadovoljevanja potreb in  ki je omejen na svoj svet. Potek in smisel igre sta v njej sami (Horvat in 

L. Magajna, 1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

Vse opredelitve in teorije kažejo na to, da je igra brezmejna in da zajema vso otrokovo celovitost 

(kognitivni, socialni in gibalni razvoj) ( Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).   

Raziskave, ki so jih izvedli Marjanovič Umek in Zupančič ter ostali strokovnjaki, so pokazale 

pozitivni učinek iger v vrtcu. Avtorici sta v svoji knjigi Psihologija otroške igre opisali in izvedli 

več raziskav, v katerih sta se ukvarjali oz. preučevali specifičnost otroške igre v vrtcu na različnih 

področjih otrokovega razvoja z vidika doseganja ciljev na različnih področjih kurikula v vrtcu 

(prav tam). 
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2.3.1  Klasifikacija iger 

 

V Sloveniji strokovnjaki največkrat klasificirajo otroške igre, ki različne vrste igralnih dejavnosti 

uvršča v štiri skupine: 

 Funkcijska igra – obsega prakticiranje določenih telesnih funkcij, ki pa ni vezana na 

igrače. To so predvsem različne oblike gibanja, plazenja, vlečenja, prenašanja stvari. 

Ta igra prevladuje predvsem v prvem in drugem letu otrokove starosti. Otrok v teh 

letih razvija osnovne funkcije z gibanjem in zaznavanjem. 

 Domišljijska – to je simbolna igra, pri katerih si otrok predstavlja stvari, ljudi, 

dogodke, ki dejansko niso prisotni. 

 Dojemalna – igra zajema poslušanje, opazovanje, posnemanje. 

 Ustvarjalna – zajema risanje, slikanje, konstruiranje in obdelovanje materialov, 

gibalno in glasbeno ustvarjanje … (Tolčič, 1961, v Videmšek, Šiler in Fišer, 2002). 

B. Kroflič in D. Gobec gibalno-plesne dejavnosti v svoji knjigi Igra, gib, ustvarjanje, učenje 

(1995) razčlenita: 

 ples in ponazarjanje z gibanjem 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

 rajalne igre 

 didaktične igre. 
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2.4 Zgodovina gibalno-rajalnih iger 

 

Zgodovinski viri navajajo, da so o igrah, kot jih poznamo še danes, razmišljali že stari Grki ob 

začetku civilizacije.  

Plutarh (1. stol. n. št.) je razglabljal o igri kot sredstvu za zdravo življenje. Platon je menil, da 

mora otrok že zgodaj zakone družbe spoznati skozi igro. Najbolj znani in citirani mislec 

starodavne Grčije Aristotel pravi, da  mora biti igra taka, da otroka spodbuja k aktivnosti, ki jo bo 

potreboval  za življenje, za katerega je bil rojen (Šugman, 2004). 

Igra je gotovo najpomembnejši dejavnik v primarni in sekundarni socializaciji človeka. To 

pomeni, da je nekakšno pripravljanje otroka na življenje skozi igro. Prav zato so igro različni 

narodi različno razumeli. Stari Grki kot delo otrok in vrnitev k otroštvu, Izraelci kot šalo in smeh, 

Rimljani kot radost in veselje, Nemci kot lahkotno, ritmično gibanje, ki povzroča zadovoljstvo 

(prav tam). 

Igra se je pojavila v zgodovini človeštva zaradi enajstih človeških potreb: znanja, izboljšanja 

sposobnosti, razvijanja kompetence in tekmovalnosti, vztrajnosti, ustvarjalnosti, zmožnostjo 

privlačnosti tveganja, sodelovanja, skrbi za dobro drugih-najbližjih, uravnavanja čustev ter 

zmožnostjo izbire med različnimi možnostmi (Umek, Mikec, Lenarčič in Marčeta, 2012-2014). 

Kdaj so igre pri nas nastale, je težko reči, še težje pa zapisati. Lažje jih je postaviti v nek prostor 

in čas. Po določenih virih pa lahko sklepamo, da so prve igre pri nas verjetno še poganskega 

izvora. To so ostanki nekoč žalnih obredov poganskih prednikov (balinanje na pokopališčih, kurji 

boj, robčeci ...) (Šugman, 2004). 

Mnoge igre so starosvetnega značaja, ki izhajajo iz verskih obredov (sekanje pirhov, tek z jerbasi, 

blagoslovljeni ogenj ...). Prav te šege pričajo o ustvarjalnosti vsakega naroda posebej. 

Poznamo tudi mnoge igre, ki so verjetno prenesene, npr igra »svinjkati« (v Sloveniji se pojavlja 

pod različnimi imeni), ki naj bi bila stara keltska igra, predhodnica današnjega hokeja na travi.  

Prav tako tudi nam zelo dobro znana igra Abraham ma sedem sinov, ki so se jo igrali otroci že 

davno pred nami na Finskem in Novi Zelandijo in celo že Eskimi. 
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Zelo zanimiva je zgodba o igri »fuč« (pojavlja se pod različnimi imeni – campanon, 

kamenčkanje, polž, ristanc, pekel – nebesa, …). G. Schmidt (2002) je na podlagi virov zapisala, 

da najdemo eno izmed različic te igre vrisano v tlaku antičnega foruma v Rimu.  In to igro 

poznajo tudi otroci v Angliji, Franciji, Nemčiji, Indiji, Rusiji, Skandinaviji in na Kitajskem. 

Nekatere igre pa segajo verjetno v srednji vek. To so elementarne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, 

meti ...), s katerimi so se ukvarjali tlačani. Srednji vek je vendarle ohranil antične oblike priprav 

na olimpijske igre, kljub temu da so jih Rimljani »porušili« (konec 5. stol. n. št.). 

Avtor enega najstarejših zapisov pri nas je Janez Vajkard Valvasor, ki je prve oblike iger napisal 

v knjigi Slava vojvodine Kranjske (1689). Opisuje igre na smučeh, zvonjenje … (Šugman, 2004). 

Gibalna igra že od davnine predstavlja eno od sredstev, s katerim so naši predniki spoznavali 

načine, kako preživeti in kako si popestriti življenje. Odrasli so prenašali svoje življenjske 

izkušnje na potomce, pri čemer je bilo posnemanje vsakdanjih opravil sestavni del vzgoje. Otroci 

pa niso motorično sposobni kot odrasli, zato so dejavnosti prilagodili svojim potrebam, kar jih je 

privedlo do aktivnosti oz. iger. Dejavnost oz. igra je postala zabava, priprava in nekakšen trening 

za življenje. Z lovljenjem, skrivanjem so se pripravili za lov na živali, z borjenjem in metanjem 

so pridobivali izkušnje za pravo borbo s sovražniki, s plezanjem in skakanjem so pridobivali 

izkušnje za nabiranje hrane ter se tako skozi igro, v katero so bile vključene elementarne oblike 

gibanja, usposabljali do zrelih let (Pustotnik, 2004). 

 

2.5  Opredelitev in pomen  gibalno-rajalnih iger za otroka 

 

Rajalne igre so zakladnica ljudskega izročila. Raj ali rej je starinska beseda za ples. Najpogosteje 

se pleše v krogu. Krog je primarna oblika, v kateri smo vsi enako pomembni. Slovenski ljudski 

plesi imajo značilnosti glede na pokrajino, v kateri so se razvili in ohranjali iz roda v rod (npr. 

belokranjsko kolo, ptujski kurenti) po ljudskem izročilu (Rupnik in Rupnik, 2014). 

Otroško ljudsko izročilo je oblikovala igra, ki pravih plesov skoraj ne pozna, saj v gibnem 

izročilu ni posebne razlike med plesom in igro. Najmlajši otroci so se večkrat igrali Ringa, ringa, 
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raja in zelo znano igro Al je kaj trden most, ki je danes že skoraj pozabljena. Med nekoliko 

starejšimi otroci so bile razširjene igre z izbiranjem, kot sta Bela, Bela lilija in Rdeče češnje rada 

jem. Prav tako tudi plesni igri Potujem v Jeruzalem in Majka prišla s kolodvora, pri kateri se ena 

skupina manjša, druga veča. Od mimičnih plesnih iger so na Slovenskem znane Marička sedi na 

kamnu, ki je po izvoru nemška, poznejša Jaz sem muzikant ter Glej, kako kmetič seje svoj oves 

(Koban Dobnik, 2005). 

Gibalno-rajalne igre so prostorske skupinske igre s petjem, največkrat v krogu, z vijugami, v 

ravni vrsti – koloni. Ker so ljudske igre ustnega izročila, je tudi veliko izpeljank npr. ene pesmice 

(Rdeče češnje rada jem). Ima pa vsaka igra določena, podobna pravila.   

Ločimo rajalne igre z vlogami  in rajalne igre brez vlog.  

 Igre z vlogami: eden izmed otrok ima posebno vlogo, ki mu določa drugačno gibanje 

(vrtenje sredi kroga, hoja okoli kroga).  

 V igrah brez vloge pa vsi otroci plešejo enako (Koban Dobnik, 2005).  

 

Že v drugem letu starosti otroci radi v družbi z odraslimi pristopajo v krog. Starejši so otroci, 

večji bo krog, samostojneje ga vodijo in vključujejo vloge (okrog tretjega leta). Vzgojitelj je 

skoraj nepogrešljiv v krogu, da s petjem in korakom spodbuja gibanje in petje otrok. V rajalni igri 

otrok preko stika rok, skupnega gibanja in petja čuti vzgojitelja in sovrstnike, kar mu bo olajšalo 

vključitev v skupino, še zlasti če je težje prilagodljiv ali če je novinec (Kroflič in Gobec, 1992). 

Otroške ljudske gibalno-rajalne igre izvajamo načrtovano in nenačrtovano in tako pri tem 

ohranjamo otroško plesno izročilo in bogatimo otrokov odnos do ljudske umetnosti. Rajalne igre 

vzgojitelj in otroci tudi sami ustvarjajo. Osnova za rajalno igro so lahko tudi pesmi, ki jih 

skladatelj ni namenil za rajanje. Pobudo za rajalno igro nam dajo tudi ljudske in umetne, 

izmišljene izštevanke. V rajalni igri ni poudarka na prikazovanju vsebine besedila, pač pa na 

ritmičnem motivu, ki mu sledi gibalni motiv (Koban Dobnik, 2005). 
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V rajalne igre vključujemo tudi gibalne igre, ki nimajo izrazitih melodičnih in ritmičnih 

značilnosti, vendar temeljijo na pravilih gibanja skupine in posameznika v prostoru in na 

govorjenju besedila (Trden most, Mati, koliko je ura) (Kroflič in Gobec, 1992). 

Z obvladovanjem gibalnih motivov in z ustvarjanjem gibalnih motivov v rajalni igri otrok razvija 

različne gibalne in kompozicijske sposobnosti. Neposreden stik – dotik v rajalni igri nudi otroku 

varnost in pripadnost skupini. Ob ritmičnem gibanju v rajalni igri otrok doživlja ugodje (Kroflič 

in Gobec, 1992). 

Menimo, da imajo rajalne igre prednost, ker lahko pojemo počasi, da lahko otroci sledijo ritmu 

gibanja in usklajujejo gibanje in petje, medtem ko med predvajano glasbo to ni mogoče. Z 

izvajanjem ljudskih gibalnih iger prispevamo k ohranjanju ljudskega plesnega izročila. Temo igre 

prilagajamo otroku in njegovi starosti in sposobnostim. 

2.6 Gibalno-plesne igre 

Poleg rajalnih iger obstajajo tudi druge vrste gibalno-plesnih dejavnosti: 

 Bibarije 

 

So gibalne igre ob pesmi nagajivk, ob izštevankah in ritmičnih besedilih. Te gibalne igre so 

oblika komunikacije med otrokom in odraslim od prvih mesecev otrokove starosti dalje. Tudi 

sami se pri svojem vzgojnem delu v prvem starostnem obdobju poslužujemo bibarij, ki pozitivno 

vplivajo na otroke.  

Temeljijo na ritmičnih glasovih in besednih igrah, včasih dopolnjenih z melodijo, ki se 

povezujejo z igro dotikanja odraslega in otroka. Čeprav otrok igre ne vodi samoiniciativno, je v 

igri vsestransko aktiven. Posluša glas, mimiko in gibanje odraslega, čuti dotikanje na koži in 

gibanje posameznih delov svojega telesa (tlesk s prsti, jezikom, žmiganje). Igra glasu in besed pa 

otroka spodbuja h govornemu razvoju. Bibarije najdemo v našem ljudskem izročilu s pesmijo, 

pripovedjo (Kroflič in Gobec, 1995). 
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 Posnemanje in povzemanje različnih gibanj in življenjskih situacij 

 

Otrok se lahko gibalno izraža in ustvarja na podlagi različnih spodbud: glasba, petje, igranje na 

instrumente, ilustracije v slikanicah, žoge, obroči, opazovanje živali, oseb in predmetov v okolju. 

Otrok se vživlja v spodbude in z lastnim načinom gibanja podoživlja dogodke, ponazarja živali, 

predmete, rastline, junake itd. (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

 Plesna dramatizacija in uprizarjanje 

 

To je spontana ali usmerjena plesna igra, ki jo otroci izvajajo samostojno. Plesno dramatizacijo 

vodita odrasli ali otrok s pripovedjo resničnega, izmišljenega dogodka ali na literarni osnovi. 

Plesno dramatizacijo vodimo s pripovedjo o dogajanju.  Plesna dramatizacija vključuje še druge 

vrste plesnih dejavnosti, zlasti ples in tudi rajalne igre. Spodbude za plesno uprizarjanje so tudi 

scenski pripomočki – lutke, ki na otrokovi ali vzgojiteljevi roki usmerjajo v gibanje, značilno za 

določeno lutko (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

 Ljudski in družabni ples, ljudske in družabne plesne igre 

 

Ljudski plesi in igre so vnaprej oblikovane oz. vezane na določeno obliko. Otrok ima vlogo 

izvajalca vzgojiteljevih zamisli ali tradicionalnih plesnih oblik, zato naj formalne zvrsti plesa, kot 

sta ljudski in družabni ples, ne bi bile osnova plesnih dejavnosti v vrtcu. Otrok naj spozna te plese 

in igre in usvoji nekatere njihove prvine. Nedvomno so to pomembna popestritev v predšolskem 

obdobju, pri tem pa moramo biti pozorni, da jih otrok spoznava in usvaja na njemu primeren 

način (Kroflič in Gobec, 1995). 
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2.7 Vloga vzgojitelja pri gibalno-rajalnih igrah 

 

Vloga vzgojitelja v igrah je izredno pomembna. Ne določi samo učeče igre, ampak jo tudi vodi, 

nadzira in spodbuja otroke k udejstvovanju. Ob vsem tem otroke opazuje, popravlja oz. uči in jim 

pomaga do zastavljenega cilja z otrokovo lastno aktivnostjo.  

Vzgojitelj mora biti tudi pozoren na otrokove gibalne sposobnosti, znanje posebnosti, število 

otrok v skupini, obliko igrišča ter možnost uporabe pripomočkov (Kasser, v Jurak, 1999, str.16). 

Primeri vzgojnih nalog vzgojitelja pri gibalno-rajalnih dejavnostih po Bredi Kroflič in Dori 

Gobec, 1995: 

 Vključevati težje vodljive otroke v delo male skupine. 

 Razvijati skupinsko ustvarjanje. 

 Ustvarjati pozitivni odnos do naravnega ali tehniškega okolja. 

 Omogočati sproščanje in uveljavljane živahnih otrok ob novih gibalnih motivih. 

 Spodbujati medsebojno sodelovanje, pritegniti otroke z dobro razvito gibalno 

domišljijo. 

 Omogočiti posamezniku, da doživi samopotrjevanje. 

 Izogibati se poudarjanju storilnosti in tekmovalnosti, gojiti sodelovalnost, preseganje 

samega sebe (Kroflič in Gobec , 1995). 

 V  Kurikulumu za vrtce je naloga vzgojiteljev: Spodbujati medsebojno sodelovanje 

med otroki, starši in vrtcem.  Pri tem mislimo, da bi gibalne in rajalne igre vključili 

pri vsakokratnih druženjih staršev, vzgojiteljev in otrok predvsem v poletnem času in 

lepih dnevih, ko smo lahko zunaj (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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2.8 Pogoji za gibalno-rajalne dejavnosti 

 

Prostor:  Tudi sami opažamo, da je prostor čedalje bolj prilagojen dejavnostim skupine oz. se 

prostor prilagaja potrebam skupine. V igralnicah je čedalje manj posteljic, ki so jih nadomestili 

ležalniki. Tako je celoten prostor igralnica, terasa atrija, trata je otrokovo igrišče. Otrok  skladno 

z razvojem iz meseca v mesec ta prostor bolj obvlada, in sicer v vodoravnih smereh, v navpičnici 

in končno ga obvlada s hojo in tekom (Kroflič in Gobec, 1995). 

Metode:  Vzgojitelj pusti otroku svobodo, ga ne omejuje, da sam raziskuje in postopno usvaja 

vedno nove in zahtevnejše gibe, lege položaje. S tem, ko mu vzgojitelj daje možnost gibanja, ga 

neposredno spodbuja h gibalni aktivnosti. S tem si otrok razvija motoriko, se postopno 

osamosvaja. Z zagotavljanjem raznovrstnih igrač in drugih premetov vzgojitelj neposredno 

spodbuja, da otrok z njimi manipulira, kar je pomembna motorična dejavnost, ki spodbuja 

otrokov duševni razvoj. Od drugega leta otrokovega življenja so poleg spontane igre oz. gibanja 

uvaja v usmerjene dejavnosti, predvsem v individualni in skupinski (dva ali tri sodelujoči otroci), 

kasneje pa v skupni (celotna starostna skupina, v kateri otrok biva) obliki. V usmerjenih plesno-

gibalnih igrah prevladuje metoda vodenja in metoda izmišljanja (prav tam). 

Spodbude za gibanje: Osnovna spodbuda je ustrezen prostor, ki otroka kar kliče h gibanju –  naj 

si bo to igrišče ali igralnica. 

 

Predmetne spodbude:  

 igrače,  

 glasbila,  

 igrala,  

 predmeti vsakdanje rabe,  

 različna gradiva in mala orodja.  
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Otrok ravna s predmetom, lovi ravnotežje, se premika, lazi pod blazino, s krpico koraka ob 

glasbi, obroč je volan  itd.  V drugem letu starosti otrok začne razvijati tudi predstavno mišljenje. 

In te »multifunkcionalne« igrače so pomembne za razvoj ustvarjalnega mišljenja. Lahko pa so 

tudi notranje spodbude, ki izhajajo iz predhodnih doživetij. 

Nepredmetne spodbude: So spodbude z drugih področij estetske vzgoje in iz vsakdanjega okolja:  

 gibanje živali, premetov,  

 vsebine glasbene vzgoje (gibalne pesmi, igranje na instrumente, izštevanje, …), 

 vsebine likovne vzgoje (ilustracije v slikah, animirani filmi), lutke,  

 vsebine jezikovne vzgoje,  

 vsebine intelektualne vzgoje (hitro, počasi, spodaj ...)  (prav tam). 

 

2.9 Povezovanje plesa z ostalimi področji po kurikulu 

 

Kurikulum za vrtce (1999) vključuje  dejavnosti po področjih (gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava, matematika), katerih se moramo vsi vzgojitelji držati oz. vključevati v vzgojno delo in 

razvijati vsa področja otrokovega razvoja. 

Za vsako področje so napisani cilji, ki jih želimo realizirati skozi dejavnosti. Predlagani primeri 

vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo 

v kontekst dnevnega življenja v vrtcu. Ples v Kurikulumu za vrtce spada pod področje umetnosti. 

Cilji, ki jih skušamo doseči pri tem, so predvsem spoznavanje in uživanje v umetnosti, razvijanje 

estetskega zaznavanja, razvijanje izražanja in komuniciranja in razvijanje otrokove ustvarjalnosti.  

Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne strukture, ko artikulira vsebine z 

umetnostjo, se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja 
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simbolov, ko v risbi, plesu, glasbi ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

2.9.1  Ples – jezik 

 

 »Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 Otrok razvija zmožnost odzivati se na neverbalno izražanje želja in predloge drugih. 

 Otrok spoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovih 

in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem« (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 32–33). 

 

2.9.2  Ples – družba 

 

 »Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami. 

 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje. 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itd.). 
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 Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih 

rešitev in odgovorov. 

 Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med 

ljudmi in enakovrednost vseh« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 50–51). 

2.9.3 Ples – narava 

 

 »Otrok spoznava, da imajo živa bitja, premeti in snovi v domišljijskem svetu tudi 

lastnost, ki jih v naravi nimajo. 

 Otrok odkriva različna gibanja glede na trajnost in hitrost. 

 Otrok spozna sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in 

dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh« (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 57). 

2.9.4 Ples – matematika 

 

 »Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

 Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. 

 Otrok rabi izraze za opisovanje položaja premetov (na, v, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru« (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 65). 
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2.9.5 Ples – gibanje 

 

 »Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti. 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celotnega 

telesa, rok in nog), ravnotežja. 

 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plezanje, plazenje itn.). 

 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

 Iskanje lastne poti reševanju gibalnih problemov. 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

26). 
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2.10 Opisi  gibalno-rajalnih iger 

 

2.10.1  Ristanci 

 

Ristanc je stara igra. Poznajo jo po vsej Evropi in ima veliko različic. Ristanc naj bi bila besedna 

sestavljanka. »Ris« pomeni narisano črto ali podobo. Po naših verovanjih je ris narisan krog, ki 

naj bi ga risali kmečki otroci  in v njem čakali na polnoč in hudiča. Zaprt in zaokrožen ris je 

varoval pred hudičem in hudič je moral otrokom pokazati, kam je skril zaklad.  Beseda »tanc« 

pomeni ples. Beseda izhaja iz starega indijskega jezika,  ris-tans je torej na tleh narisana podoba 

za poskakovanje ali »tancanje«. Je igra na Slovenskem, iz katere izhajajo vse njene različice, je 

diagram pismo. Podobna tej igri je igra nebesa in pekel, ki se razlikuje po diagramih (vodni jarek, 

pošiljanje pisem, ponedeljek – torek, hopscotch, popotovanje na mesec) (Vogelnik, 1990). 

 

Slika 1: Nebesa in pekel (ristanci) 

2.10.2  Londonski most  

 

Igra Londonski most je pri nas poznana kot igra Trden most, ki se igra po sledečih navodilih: 

izberemo dva igralca, ki postavljata most. Primeta se za roke in stopita toliko narazen, da gre 

lahko vojska (otroci) čez. Otroka, ki držita most, se dogovorita, kaj bo eden in kaj drugi (npr. zlat 
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prstan, zlata palica). Ko pride vojska do mostu, se ustavi in ga vpraša: »A je kaj trd'n ta vaš 

most?« Onadva mu odgovorita: »Kuk'r kamen kost.«  Potem prvi v vrsti spet vpraša: »A gre žiher  

moja vojska skoz?« Mostnarja potrdita in dodasta: »Žiher, samo ta zadn'ga nam dajte za lon!« 

Zatem se vrsta požene skozi most in zadnjega ujameta tako, da spustita roke in mu zapreta pot. 

Nato si izbere, h kateremu bo šel (zlatemu prstanu ali zlati kroni) in stopi izbranemu za hrbet. 

Vojska gre tolikokrat skozi most, dokler niso vsi igralci porazdeljeni. Na koncu začne vojska 

vleči vsaka na svojo stran in zmaga tista, ki drugo stran povleče k sebi preko črte. 

O igri Londonski most: danes drži čez Temzo veliko mostov, pred stoletji pa je bil most, po 

katerem je igra dobila ime. Današnji mostovi so nekaj samoumevnega, toda v očeh primitivnih 

ljudstev so bili nekaj zlega, klicali naj bi gnev bogov zemlje in voda. Da bi most obvarovali pred 

jezo užaljenih božanstev, so v temelje vzidali žrtveni dar – pogosto živega človeka. Verjeli so, da 

brez take žrtve ne bi zdržal noben material. To vero je čutiti tudi v pesmi (zlato, srebro, kamen 

itd). Pozneje v srednjem veku so verjeli, da strani mostu pomenita dobro in zlo. In tudi to se je 

ohranilo v tej igri. Vsak otrok je moral izbrati med dobrim in slabim (puhloglavcem ali vrtnico). 

Naposled sta se obe moštvi spopadli v vlečenju vrvi. Kako  igramo igro Londonski most: Dva 

otroka izberemo za mostninarja in ta se v razdalji enega metra postavita drug proti drugemu, 

dvigneta roke, se primeta in naredita most. Drugi se postavijo v vrsto in v krogu korakajo 

skozenj, pri tem pa prepevajo staro pesem o londonskem mostu: 

LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN, 

FALLING DOWN, FALLING DOWN. 

LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN, 

MY FAIR LADY. 

V naslednjih kiticah ves čas ponavljajo prvi verz: 

HOW SHALL WE BUILD IT UP AGAIN, 

UP AGAIN, UP AGAIN, 

HOW SHALL WE BUILD IT UP AGAIN, 

MY FAIRLADY. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta        Kolegar Petja; Gibalno-rajalne igre nekoč in njihova uporaba danes 

v vrtcu 

-22- 

 

Nadaljnje kitice se začnejo: 

WE WILL BUILD IT WITH WOOD AND CLAY. 

BUT WOOD AND CLAY WILL WASH AWAY. 

WE WILL BUILD IT WITH IRON AND STEEL. 

BUT IRON AND STEL WILL BEND AND BREAK. 

WE WILL BUILD IT WITH SILVER AND GOLD. 

BUT SILVER AND GOLD WILL BE STOLEN AWAY. 

WE WILL PUT A MAN TO WATCH ALL NIGHT. 

SUPPOSE THE MAN SHOULD FALL ASLEEP. 

TAKE THE KEYS AND LOCK HIM UP. 

 

Pri tem zadnjem verzu mostninarja spustita svoje roke in se okleneta otroka, ki je ravno med 

njima. Ujetnika spravita v sobo ali del igrišča, ki ga imenujeta »zapor«. Igra traja, dokler niso vsi 

otroci v zaporu, vendar pa potem pobegnejo iz zapora in mostninarja jih morata uloviti. Prva dva, 

ki ju ujameta, sta nova mostninarja (Grunfeld, 1993).   

     

                                           

Slika 2: Londonski most 
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2.10.3  Igramo se, igramo se 

 

Vsi otroci sedijo za mizo. Vsi komolci, pesti in prsti so na mizi. Pri tem pojemo ljudsko pesem in 

se gibljemo na besedilo. 

IGRAMO SE, IGRAMO SE,  

VESELO TRKAMO. 

KO PALČEK SE UTRUDI, 

KAZALČEK KOJ ZAČNE. 

 

IGRAMO SE, IGRAMO SE, 

VESELO TRKAMO. 

KAZALČEK SE UTRUDI, 

SREDINČEK KOJ ZAČNE. 

 

IGRAMO SE, IGRAMO SE, 

VESELO TRKAMO. 

KO SREDINČEK SE UTRUDI, 

PRSTANČEK KOJ ZAČNE. 

IGRAMO SE, IGRAMO SE, 

VESELO TRKAMO. 

KO PRSTANČEK SE UTRUDI, 
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MEZINČEK KOJ ZAČNE. 

 

IGRAMO SE, IGRAMO SE, 

VESELO TRKAMO. 

KO MEZINČEK SE UTRUDI, 

ROČICA KOJ ZAČNE. 

 

IGRAMO SE, IGRAMO SE, 

VESELO TRKAMO. 

KO ROČICA SE UTRUDI, 

PEŠČICA KOJ ZAČNE. 

 

IGRAMO SE, IGRAMO SE, 

VESELO TRKAMO. 

KO PEŠČICA SE UTRUDI, 

KOMOLČEK KOJ ZAČNE (Schmidt, 2002). 

 

2.10.4  Moj klobuk ima tri luknje 

 

MOJ KLOBUK IMA TRI LUKNJE, 

TRI LUKNJE IMA MOJ KLOBUK, 
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ČE NE BI IMEL TREH LUKENJ,  

NE BIL BI MOJ KLOBUK. 

Prvič zapojemo celotno besedilo. Nato pa pri vsaki ponovitvi besedila nakažemo s telesno 

mimiko. 

MOJ – položimo roko na prsi, 

IMA – roko položimo na glavo in nakažemo dvig klobuka, 

TRI – pokažemo tri prste, 

LUKNJE – s palcem in kazalcem naredimo krog, 

NE BI in NE BIL BI VEČ – s kazalcem pomigamo v desno in v levo. 

Vse besede nakažemo z eno roko. Pri drugi ponovitve ne izrečemo besede MOJ, ampak jo le 

nakažemo. Pri tretji ponovitvi z roko nakažemo besedi MOJ KLOBUK in tako naprej. Razen 

besede ČE ne nakazujemo (Schmidt, 2002). 

 

2.10.5  Abraham ´ma sedem sinov 

 

Otroci se postavijo v kolono in primejo drug drugega za ramena. Tisti, ki je na čelu kolone, vodi 

igro. Otroci hodijo naokrog in prepevajo. 

ABRAHAM ´MA SEDEM SINOV, 

SEDEM SINOV ABRAHAM. 

VSI SO JEDLI, VSI SO PILI, 

VSI SO DELALI TAKO: 

VSI TAKO, VSI TAKO, 
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VSI SO DELALI TAKO, 

VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO. 

Ko pridejo v pesmici do dela, kjer začnejo peti VSI TAKO, tisti na čelu kolone pokaže neko 

kretnjo: dviga desno roko, ploska, skače ... Vsi ostali v koloni ga posnemajo. Lahko pa se že prej 

dogovorijo, od kje bodo črpali ideje za gibanje: kuhinjska opravila, dnevna opravila, poklici, 

živali ... (Schmidt, 2002). 

 

2.10.6  Bela, bela lilija 

 

Rajalna igra Bela, bela lilija je primer otroškega ljudskega plesa z izbiranjem. Otroci se postavijo 

v krog in določijo otroka, ki bo plesal miže znotraj kroga. Otroci se pričnejo vrteti v krogu in 

zraven prepevajo:  

Če je v krogu deklica, potem pojejo: 

BELA, BELA LILIJA, 

V KROGU PLEŠE DEKLICA, 

DEKLICA JE OKROG VRTI, 

PA SI EN'GA IZVOLI. 

Če je v krogu deček, potem pojejo: 

ČRNI, ČRNI TULIPAN, 

V KROGU PLEŠE DEČEK SAM, 

DEČEK SE OKROG VRTI, 
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PA SI ENO IZVOLI. 

POSKOČI ENKRAT, 

POSKOČI DVAKRAT, 

ZAPRI OČI, 

PA SI ENO IZVOLI. 

Ko si deček oz. deklica izbere enega iz kroga, poskuša ugotoviti, kdo je izbrana oseba. Če 

ugotovi, potem ta oseba prične plesati v krogu, prejšnja bela lilija (črni tulipan) pa se priključi 

ostalim v krogu. Z igro pričnejo od začetka (Schmidt, 2002). 

 

2.10.7  Ringa, ringa raja 

 

Prva varianta: 

Otroci se primejo za roke in hodijo v krogu (plešejo kolo). Na verz »vse na tla pomeče« vsi 

počenejo ali pa se usedejo na tla.  

Druga varianta: 

Pri besedi »priteče« dvignejo vsi roke, pri besedi »pomeče« pa vsi počepnejo. 

Tretja varianta: 

Pri besedi »kikiriki« v prvi kitici poskočijo, pri drugi pa se vržejo na tla.  

Besedilo pesmice: 

RINGA, RINGA RAJA, 

MUCA PA NAGAJA, 

KUŽEK PA PRITEČE, 
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VSE NA TLA POMEČE. 

KIKIRIKI! 

KOKOT KIKIRIČE, 

ČIPKE, ČOPKE KLIČE, 

PUTKA KOKODAJSA, 

KER JE ZNESLA JAJCA. 

KIKIRIKI! 

Stara verzija: 

RINGA, RINGA RAJA, 

MUCA PA NAGAJA, 

KUŽEK PA ZAPLEŠE, 

DA SE VSE POTRESE. 

Še starejša verzija: 

RINGA, RINGA RAJA, 

MICIKA NAGAJA, 

GIGERL PA PLEŠE, 

DA SE HIŠA TRESE. 

Pri drugi kitici se samo raja v krogu (Schmidt, 2002). 
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2.10.8  Rdeče češnje rada jem 

 

Prva kitica: 

RDEČE ČEŠNJE RADA JEM, 

ČRNE PA ŠE RAJŠI, 

V ŠOLO TUDI RADA GREM 

VSAKO LETO RAJŠI. 

Naredimo krog in se primemo za roke. Izbrani otrok je na zunanji strani kroga in hodi naokoli v 

obratno smer kot ostali v krogu. 

ZATO NA PROSTOR DAJTE, 

ZA NAŠE MLADE DAME, 

DA BO SIJALO SONČECE, 

NA NAŠE MLADO SRČECE. 

Dvignemo sklenjene roke in tisti, ki hodi naokoli, gre pod našimi rokami skozi krog. 

TI SI LEPA, TI SI LEPA, TI SI PA NAJPELŠA. 

Tisti, ki hodi naokoli, se ob besedi »najlepša« ustavi in pokaže na najbližjega. Skupaj potem 

hodita naokoli in pesem se ponavlja toliko časa, da ostane en sam otrok in temu vsi zapojemo: 

TI BOŠ PA DOMA OSTALA, 

TI BOŠ PA DOMA OSTALA, 

TI BOŠ PA DOMA OSTALA, 

SUHE ŽEMLJE RIBALA. 
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Ona/on odgovori tako, da zapoje: 

NIČ NE BOM DOMA OSTALA, 

NIČ NE BOM DOMA OSTALA, 

NIČ NE BOM DOMA OSTALA, 

ZA VAMI BOM NA RAJŽO ŠLA (Schmidt, 2002). 

2.10.9  Potujemo v Beograd 

 

Otroci stojijo v krogu in se primejo za roke. Začnejo hoditi v eno smer, vodja igre, izbrani otrok, 

pa hodi po obodu kroga v nasprotno smer. Ime kraja ali mesta si lahko izmišljujemo sami (npr. 

Jeruzalem, Rakitnica). 

Vsi skupaj pojejo pesem: 

POTUJEMO V BEOGRAD, KDO GRE Z NAMI? 

OD TAM NAPREJ PA V NOVIGRAD, KDO GRE Z NAMI? 

POTUJEMO V BEOGRAD, KDO GRE Z NAMI? 

OD TAM NAPREJ PA V NOVIGRAD, TI GREŠ Z NAMI! 

Vodja izbere najbližjega otroka, ki se mu pridruži na obodu. Tudi onadva se držita za roki. Igrico 

se igramo, dokler se vsi otroci v koloni ne zvrstijo v vlogi vodje (Schmidt, 2002). 
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2.10.10 Ani Kuni (indijanska ljudska) 

 

Otroci se usedejo po turško v krog, položijo dlani na kolena in zapojejo pesem: 

ANI, KUNI, A UANI. 

ANI, KUNI, A UANI. 

(Izmenično dvigujejo in spuščajo levo/desno dlan na kolena.) 

AU, AU, AU, PIKA NAJ, NAJ, NAJ. 

AU, AU, AU, PIKA NAJ, NAJ, NAJ. 

(Roki sklenejo nad glavo in ju položijo na ramena.) 

HE – A – WI, KU, KU. 

(Pokrijejo si obraz, pogledajo levega soseda in se mu nasmehnejo.) 

PI – KI – NI, KU, KU. 

(Pokrijejo si obraz, pogledajo desnega soseda in se mu nasmehnejo.) 

ANI, KUNI, A UANI. 

(Izmenično dvigujejo in spuščajo levo/desno dlan na kolena.) 

ANI, KUNI, A UANI  (Interni zapiski s konference ljudski plesi in pesmi sveta, 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

OPREDELITEV PROBLEMA 

Raziskovalni problem, ki smo ga raziskovali v diplomskem delu, je povezan z  gibalno-rajalnimi 

igrami nekoč in  njihovo uporabo pri delu z otroki.  

Različni avtorji definirajo  ljudske gibalno-rajalne igre kot dediščino vsega človeštva, pri čemer 

jih je težko  deliti po narodnosti. Ljudje so se že v davnini selili in prenašali igre v druga okolja, 

saj za znanje ni potrebna posebna prtljaga, le spomin« (Schmidt, 2002). 

U. Rupnik in V. Rupnik (2014, str. 47) menita, da so ljudske gibalno-rajalne igre zakladnica 

ljudskega izročila. Lahko so odličen vir navdiha za plesno ustvarjanje. Raj ali rej je starinska 

beseda za ples. Najpogosteje plešejo v krogu. Krog je primarna oblika, v kateri smo vsi enako 

pomembni. Prednost teh iger je, da lahko pojemo tako počasi, da lahko otroci z gibanjem sledijo 

ritmu oziroma usklajujemo ritem gibanja in plesa. 

M. Videmšek (2013) meni, da ljudske igre niso le zabavne in sprostitvene, ampak imajo tudi 

etnološki in vzgojnopedagoški pomen. Imajo svojo zgodovinsko poslanstvo ter izvor.  

Pri gibalno-rajalnih igrah otrok razvija različne gibalne sposobnosti, prostorske predstave, posluh, 

občutek za ritem. Z neposrednim telesnim stikom (dotiki, prijemi …) otrok občuti varnost in 

pripadnost skupini (Schmidt, 2002). 

Prav tako so tudi v Kurikulumu za vrtce  opredeljeni cilji in dejavnosti za izvajanje ljudskih 

gibalno-rajalnih iger. 

V diplomskem delu smo predstavili  ljudske gibalno-rajalne igre, za katere menimo, da se ne 

izvajajo več tako pogosto kot nekoč. Uporabo teh iger bomo preverili pri vzgojiteljih Vrtca 

Ciciban Novo mesto.  

Cilj diplomske naloge 

 Preveriti, ali vzgojitelji poznajo ljudske gibalno-rajalne igre. 

 Ugotoviti pogostost izvajanja ljudskih gibalno-rajalnih iger v vrtcu. 
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 Preveriti, kako vzgojitelji v svoje delo integrirajo ljudske gibalno-rajalne igre. 

 Preveriti, kakšni so po mnenju vzgojiteljev odzivi otrok na ljudske gibalno-rajalne 

igre. 

 

Raziskovalna vprašanja 

1. V kolikšni meri se v Vrtcu Ciciban Novo mesto izvajajo ljudske gibalno-rajalne igre? 

2. Ali imajo vzgojitelji zaradi raznih drugih projektov, ki so v vzgojnem načrtu, dovolj časa, 

da izvajajo te igre? 

3. S katerimi kurikularnimi področji vzgojitelji povezujejo ljudske gibalno-rajalne igre? 

4. Kakšni so po mnenju vzgojiteljev odzivi otrok? 

5. Na kakšen način vzgojitelji uporabljajo ljudske gibalno-rajalne igre? 

6. Kateri dejavniki vplivajo na izvajanje oziroma neizvajanje ljudskih gibalno-rajalnih iger v 

vrtcu? 

 

Metodologija 

V diplomski nalogi smo uporabili deskriptiven pristop, in sicer metodo kompilacije, zgodovinsko 

metodo in metodo anketiranja.  

Raziskovalni vzorec: 60 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 

Postopek zbiranja podatkov:  Podatke smo zbrali s pomočjo literature in s pomočjo anketnih 

vprašalnikov, ki smo jih razdelili v Vrtcu Ciciban Novo mesto. 

Postopki obdelave podatkov:  Rezultate raziskav smo interpretirali v strnjenem tekstu ter v 

tabelah in grafih s programom MS in Excel. 
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4 REZULTATI 

 

Z anketo smo preverili, ali vzgojitelji poznajo ljudske gibalno-rajalne igre ter kako pogosto jih 

izvajajo v vrtcu Ciciban Novo mesto. Zanimalo nas je tudi, kako vzgojitelji v svoje delo 

integrirajo ljudske gibalno-rajalne igre. Poleg tega pa je pomemben tudi odziv otrok na ljudske 

gibalno-rajalne igre.  

 

Anketo, ki je vsebovala 16 vprašanj, smo razdelili med 60 vzgojiteljev/-ic in pomočnikov 

vzgojiteljev/-ic. Vrnjenih je bilo 46 anketnih vprašalnikov, na podlagi katerih smo dobili vzorec, 

ki nam je omogočil analizo zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Zavedamo se, da je vzorec morda 

premajhen, zato bi ga bilo v prihodnje bolje razširiti in podobno analizo izvesti kar na 

vzgojiteljih/-cah vrtcev na Dolenjskem. Večji vzorec bi potem lahko uporabili s pristopi 

inferenčne statistike za posploševanje rezultatov na celotno populacijo vzgojiteljev in vzgojiteljic. 

 

Prvi del anketnega vprašalnika vsebuje osnovna demografska vprašanja zaprtega tipa o spolu, 

starosti in izobrazbi vprašanih vzgojiteljev/-ic. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 44 

vzgojiteljic in 2 vzgojitelja. Graf 1 prikazuje spol anketirancev. Razvidno je, da sta dva izmed 

vprašanih vzgojitelja, preostalih 44 pa je vzgojiteljic oz. pomočnic. 

 

Graf 1: Spol anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic  
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Iz tabele 1 je razvidna starost vprašanih. Enaindvajset vzgojiteljic je starih med 31 in 40 let, kar 

predstavlja skoraj polovico vprašanih. Samo tri vzgojiteljice so stare med 21 in 30 let.  

 

Tabela 1: Starost anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic 

 

V Tabeli 2 je prikazana izobrazba vprašanih. Največ – 26 jih je zaključilo srednješolsko 

izobrazbo, le dva izmed vprašanih vzgojiteljev/-ic imata univerzitetno izobrazbo. 

 

Tabela 2: Izobrazba anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic 

 

V nadaljevanju ankete smo se opredelili na starostno skupino otrok, v kateri so zaposleni 

vzgojitelji oz. vzgojiteljice. V prvem starostnem obdobju je zaposlenih 25 vprašanih, v drugem 

starostnem obdobju 17, v kombiniranem oddelku pa delujejo 4 vprašani vzgojitelji/-ice. Rezultati 

so razvidni iz grafa 2, ki je prikazan v nadaljevanju. 
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Graf 2: Prikaz, v kateri starostni skupini v vrtcu delajo vprašane vzgojiteljice in vzgojitelji 

 

 

4.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

1. raziskovalno vprašanje:  

V KOLIKŠNI MERI SE V VRTCU CICIBAN NOVO MESTO IZVAJAJO LJUDSKE 

GIBALNO-RAJALNE IGRE? 

 

V Vrtcu Ciciban Novo mesto se ljudske gibalno-rajalne igre najpogosteje izvajajo enkrat 

tedensko, predvsem v igralnici. Enkrat na teden jih uporablja kar 32 vprašanih vzgojiteljev/-ic, 11 

izmed vprašanih jih uporablja trikrat na teden, le 3 vsakodnevno. Vseh 46 vprašanih je 

odgovorilo, da v vrtcu izvajajo ljudske gibalno-rajalne igre. 

 

V vrtcu je pomembno, da se izvajajo gibalno-rajalne igre. Schmidova pravi, da ob izvajanju 

ljudskih gibalno-rajalnih igrah otrok razvija gibalne sposobnosti (koordinacija rok, nog in 

koordinacija gibanja v ritmu), prostorske predstave, posluh, občutek za ritem. Prav tako se uči 

upoštevati dogovorjena pravila in se brusi v socialnem razvoju in pri tem prenašamo igre iz roda 
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v rod (Schmidt, 2002). Ker imajo ljudske gibalno-rajalne igre velik pomen v razvoju otroka, sem 

zadovoljna s tem, da v Vrtcu Ciciban Novo mesto izvajajo te igre.  

 

Graf 3: Prikaz rezultatov pogostost izvedbe ljudskih gibalno-rajalnih iger 

 

Tabela 3: Prikaz rezultatov pogostost izvedbe ljudskih gibalno-rajalnih iger 

 

Z otroki se ljudske gibalno-rajalne igre izvajajo predvsem v igralnici – 30 vprašanih, le 9 jih je 

odgovorilo, da izvajajo igre zunaj. Natančnejši podatki so razvidni iz tabele 4. 
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Tabela 4: Prikaz rezultata o kraju izvajanja ljudskih gibalno-rajalnih iger 

 

 

2. raziskovalno vprašanje: 

ALI IMAJO VZGOJITELJI ZARADI RAZNIH DRUGIH PROJEKTOV, KI SO V 

VZGOJNEM NAČRTU, DOVOLJ ČASA, DA IZVAJAJO TE IGRE? 

 

Med vsemi odgovori je kar 42 takšnih, da vzgojitelji nimajo dovolj časa za izvedbo iger, le 4 pa 

imajo dovolj časa. Rezultati so razvidni v tabeli 5. Kot utemeljitev so vzgojitelji navedli, da jim 

izvedbo onemogoča preveč drugih načrtovanih dejavnosti vrtca, razni projekti itd. 

Koncept Reggio Emillia poudarja, da vzgojitelje spodbujamo k uporabi plesnih dejavnosti kot 

sestavine projektnega dela. Torej, da vzgojitelji v letni načrt zastavijo kot cilj gibalno-plesne 

dejavnosti v projektnem delu, s čimer bi se gibalno-rajalne igre izvajale pogosteje. 

 

Tabela 5: Ali je dovolj časa za izvedbo ljudskih gibalno-rajalnih iger 
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Graf 4: Prikaz rezultatov, ali imajo vzgojitelji zaradi raznih drugih projektov, ki so v vzgojnem 

načrtu, dovolj časa, da izvajajo te igre 

 

 

3. raziskovalno vprašanje:  

S KATERIMI KURIKULARNIMI PODROČJI VZGOJITELJI POVEZUJEJO LJUDSKE 

GIBALNO-RAJALNE IGRE? 

 

V tabeli 6 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje, ali vprašani povezujejo področja po 

kurikulumu z ljudskimi gibalno-rajalnimi igrami. Izmed tistih, ki so odgovore podali, opazimo, 

da jih največ povezuje igre z družbo (32 vprašanih), najmanj pa z naravo (15 vprašanih). Ker so 

gibalno-rajalne igre skupinske igre, je tudi povezanost z družbo največja. Prav tako, je tudi ples 

močno povezan z gibanjem. Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da so dejavnosti s področja 

umetnosti pomembne za učenje na drugih področjih. V kurikulu je eno izmed temeljnih načel 

uresničevanja ciljev načelo horizontalne povezanosti, ki poudarja povezovanje dejavnosti 

različnih področij dejavnosti v vrtcu. Iz rezultatov je razvidno, da umetnost (ples) povezujejo z 

vsemi področji. 
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Tabela 6: Povezanost ljudskih gibalno-rajalnih iger s področji po kurikulumu 

 DA NE ni odgovora 

Gibanje 23 14 9 

Umetnost 18 19 9 

Jezik  23 14 9 

Matematika 17 20 9 

Družba 32 5 9 

Narava 15 22 9 

 

4. raziskovalno vprašanje: 

KAKŠNI SO PO MNENJU VZGOJITELJEV ODZIVI OTROK? 

 

Rezultati kažejo, da otroci pri ljudskih gibalno-rajalnih igrah sodelujejo, saj je na vprašanje, ali 

otroci sodelujejo pri izvedbi iger, odgovorilo pozitivno kar vseh 46 anketiranih vzgojiteljic/-ev. 

Odgovori kažejo, da otroci zelo radi in z zanimanjem sodelujejo in pri tem uživajo. 

 

Odgovori vzgojiteljev/-ic so so naslednji: 

 

 »Pozitivni vpliv, veselje, sproščenost, navdušenost, odzivnost, krepitev odnosov.« 

 »Iger se veselijo, ob njih so sproščeni, se smejijo, razvijajo pozornost, …« 

 

Iz prvega sklopa odgovorov je razvidno, da gibalno-rajalne igre pozitivno vplivajo na otroka. 

 

 »Otroci uživajo v rajalnih igrah. Ponavadi jo prepoznajo že po prvih kiticah in se 

zavzeto trudijo posnemati gibe.« 
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 »Se zelo radi igrajo, uživajo, sploh ob spremljavi instrumentov.« 

 »Otroci stari 1 do 2 leti jih naravnost obožujejo. Skupno petje in gibanje jih 

navdušujeta.« 

 

Iz drugega sklopa odgovorov je razvidno, da glasba in petje spodbudi otroke k rajanju.  

 

 »Zelo radi sodelujejo, pri prvem starostnem obdobju tudi pravila igre spreminjamo, 

da so starosti primerne.« 

 »Zelo radi sodelujejo, opozarjajo drug drugega, zelo se razveselijo, ko jim povem, da 

se bomo igrali rajalne igre.« 

 »Otroci zelo hitro sprejmejo igro in kažejo navdušenje tudi zato, ker je nenačrtovano. 

Če otrokom na primeren način približaš igro, jo sprejmejo z odprtim srcem in ni 

bojazni, da se ne bi igrali z navdušenjem.« 

 »V večini radi pristopijo k rajalnim igram. Nekateri otroci v skupini potrebujejo 

dodatno motivacijo, da se priključijo drugim otrokom pri plesu (da se primejo za 

roke). Ker smo najmlajša skupina (1 do 2 leti), jih je potrebno večkrat opozarjati, da 

se ves čas držijo za roke oz. da se med plesom ne spuščajo.« 

 

Iz tretjega sklopa odgovorov je opaziti, da moramo igre prilagoditi starosti primerno. V prvem 

starostnem obdobju jih moramo dodatno motivirati, da se primejo za roke. Pri izvajanju gibalno-

rajalnih iger otroci pomagajo drug drugemu in pri tem spodbujamo medsebojno sodelovanje. 

 

5. raziskovalno vprašanje: 

NA KAKŠEN NAČIN VZGOJITELJI UPORABLJAJO LJUDSKE GIBALNO-RAJALNE 

IGRE? 

 

Pri vprašanju, na kakšen način izvajajo ljudske gibalno-rajalne igre so rezultati (Graf 5) pokazali, 

da kar 36 vzgojiteljev/-ic uporablja igre načrtovano in nenačrtovano. Le eden vzgojitelj/-ca v 

pripravah vnaprej začrta uporabo ljudskih gibalno-rajalnih iger, medtem ko ostalih 7 popolnoma 

nenačrtovano vpeljejo igre v dejavnost. 
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Zelo pozitivno je, da vzgojitelji/-ice izvajajo igre v večji meri na oba načina - načrtovano in 

nenačrtovano. Pomembno je izvajati tako nenačrtovane oz. spontane dejavnosti kot tudi 

načrtovane, pri katerih si vzgojitelj/-ica zastavi cilje, katere želi doseči.  

 

Graf 5: Prikaz načina izvedbe ljudski gibalno-rajalnih iger 

 

 

Zanimalo nas je še, za katero področje otrokovega razvoja najraje uporabljajo ljudske gibalno-

rajalne igre. Vzgojitelji so podali svoje mnenje o tem, da pripisujejo največji pomen tako 

gibalnemu kot socialnemu področju. 23 vprašanih meni, da sta obe področji pomembni za 

otrokov razvoj. Izmed vseh vprašanih jih 14 meni, da je razvoj gibalnega področja bolj 

pomemben, 9 pa socialni razvoj. Rezultati so podani v spodnjem grafu 6.  

Da so gibalno-rajalne igre pomembne tako za gibalni kot socialni razvoj otroka menita tudi 

Kroflič in Gobec, ki v svoji knjigi poudarita, da gibalno-rajalne igre prispevajo k razvijanju 

medčloveških odnosov in gibalne aktivnosti otrok (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Graf 6: Prikaz uporabe področja otrokovega razvoja  

 

 

6. raziskovalno vprašanje: 

KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA IZVAJANJE OZIROMA NEIZVAJANJE 

LJUDSKIH GIBALNO-RAJALNIH IGER V VRTCU? 

 

Pri raziskovalnem delu smo želeli ugotoviti, ali starost in poznavanje gibalno-rajalnih iger 

vplivata na izvajanje iger. Pričakovali smo, da bodo mlajši vzgojitelji poznali manj iger, kar bi 

vplivalo na izvajanje iger. Ugotovili smo, da vzgojitelji igre poznajo in jih izvajajo ne glede na 

starost vzgojiteljev. 

 

Pri vprašanju, katere izmed ljudskih gibalno-rajalnih iger vzgojitelji poznajo, se izkaže, da so to 

igre RINGA, RINGA RAJA, ABRAHAM MA SEDEM SINOV, BELA, BELA LILIJA, RDEČE 

ČEŠNJE RADA JEM in GNILO JAJCE. Podrobni rezultati sledijo v tabeli 7. Igro RINGA, 

RINGA RAJA pozna kar 45 vprašanih, ABRAHAM MA SEDEM SINOV, BELA, BELA 

LILIJA, RDEČE ČEŠNJE RADA JEM pozna 44 vprašanih, GNILO JAJCE pa 39 vprašanih 

vzgojiteljev oz. vzgojiteljic. Igri, za katere vprašani vzgojitelji še niso slišali, pa sta: 

LONDONSKI MOST in KUŽEK, KUŽEK, KJE IMAŠ KOSTI?. Kar 43 vprašani ne poznajo 

igre LONDONSKI MOST in 44 vprašanih ne pozna igre KUŽEK, KUŽEK, KJE IMAŠ KOSTI?. 
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Tabela 7: Poznavanje ljudskih gibalno-rajalnih iger 

 DA NE 

Ristanci 34 12 

Londonski most 3 43 

Ljubljana-Zagreb-Beograd 29 17 

Kužek, kužek, kje imaš kosti? 2 44 

Igramo se, igramo se 31 15 

Moj klobuk ima tri luknje 31 15 

Abraham ma sedem sinov 44 2 

Bela, bela Lilija 44 2 

Mačka in miš 36 10 

Lubenica 22 24 

Bugi vugi 9 37 

Ringa, ringa raja 45 1 

Potujemo v Beograd 30 16 

Rdeče češnje rada jem 44 2 
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 DA NE 

Gnilo jajce jaz imam 39 7 

 

 

 

Graf 7: Vpliv starosti vzgojiteljev oz. vzgojiteljic na poznavanje ljudskih gibalno-rajalnih iger 
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Iz grafa 7 je razvidno, kako starost vzgojiteljev in vzgojiteljic vpliva na poznavanje in hkrati 

izvajanje ljudskih gibalno-rajalnih iger. Igro RINGA, RINGA RAJA ne pozna le 1 vprašani star 

med 31 in 40 let. Igro KUŽEK, KUŽEK KJE IMAŠ KOSTI? poznata le 2 vprašana stara med 41 

in 60 let. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Z anketnimi vprašalniki smo dobili vpogled, ali vzgojitelji v Vrtcu Ciciban Novo mesto izvajajo 

ljudske gibalno-rajalne igre v vrtcu. Ugotovili smo, da večina vzgojiteljev/-ic izvaja ljudske 

gibalno-rajalne igre enkrat tedensko. Po našem mnenju bi se lahko izvajale pogosteje, ker igre 

vplivajo pozitivno na otrokov celostni razvoj. Kot je razvidno iz ankete, imajo vzgojitelji preveč 

raznih drugih projektov, ki so v vzgojnem načrtu, kar vpliva na pogostost izvajanja. Da bi se igre 

pogosteje izvajale, bi na to lahko vplival tudi vrtec in si zastavil cilj za prednostno nalogo – 

spoznavanje  ljudskih gibalno-rajalnih iger. Otroci bi s tem spoznavali tudi kulturo in tradicijo 

posameznih iger, ki so se jih igrali že naši starši ter njihovi starši, hkrati pa bi bilo veliko več 

gibanja in rajanja na prostem. Iz ankete je razvidno, da se večinoma iger izvaja v igralnici, ker 

lahko prostor prilagodimo igram. Stremeti bi morali k temu, da bi se igre izvajale čim več na 

prostem. Pomembno je, da se ljudske gibalno-rajalne igre integrirajo v vrtčevski vsakdan tako 

načrtovano kot nenačrtovano. Vzgojitelji igre povezujejo z ostalimi področji po kurikulu. Glede 

na rezultate ankete jih največ povezuje z družbo. 

V anketi smo želeli preveriti, ali starost vzgojiteljev/-ic vpliva na izvajanje ljudskih gibalno-

rajalnih iger. Izkazalo se je, da ta dejavnik ne vpliva na izvajanje. 

Ugotovili smo, da vzgojitelji večino ljudskih gibalno-rajalnih iger pozna. Odzivi otrok pri 

izvajanju iger so pozitivni.  Igre, ki jih izvajajo, se otroci radi igrajo, ob tem se družijo, pomagajo 

drug drugemu, krepijo medsebojne odnose in se učijo upoštevati pravila iger. Otroci se sproščeno 

gibalno izražajo in uživajo v gibanju in rajanju.  

V bodoče bi bilo zanimivo tudi preveriti, v kolikšni meri se v Vrtcu Ciciban Novo mesto izvajajo 

preostale gibalno-plesne dejavnosti. Rezultati raziskave Vesne Geršak, ki je bila izvedena leta 

2009 in pri kateri so sodelovali vzgojitelji in vzgojiteljice iz vrtcev različnih regij Slovenij, so 

pokazali, da se v večji meri izvajajo gibalno-rajalne igre kot pa ustvarjalni ples. Prav tako so 

rezultati pokazali, da v vrtcu še vedno v veliki meri sledijo stereotipom o plesni vzgoji kot učenju 

že vnaprej določenih form in oblik (učenje koreografij), ki stremijo k cilju (nastopu za občinstvo) 

in ne k ustvarjalnemu procesu oz. otrokovemu ustvarjanju, izražanju skozi ustvarjalni gib in plesu 
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ter raziskovanju plesa. V. Geršak upa, da bo izobraževanje vzgojiteljev po načelih pristopa 

Reggio Emilia doprineslo h kvalitetnejšim plesnim dejavnostim v vrtcu v smislu ustvarjanja, 

raziskovanja, izražanja in povezovanja plesa in skozi ples (Geršak, 2010). 

Po našem mnenju ljudske gibalno-rajalne igre ne smemo pozabiti ali dopustiti, da jih pozabimo. 

Zato jih je potrebno čim večkrat izvajati z otroki in jih prenašati iz roda v rod. 
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7 PRILOGE 

 

7.1 Anketa 

 

Pozdravljeni, 

pred Vami je anketni vprašalnik, s katerim želim ugotoviti,  ali pri Vašem vzgojnem delu izvajate 

stare gibalno-rajalne igre naših babic in dedkov, kako pogosto jih izvajate in katere so te igre. 

Anketni vprašalnik je anonimen, zato prosim, da odgovarjate odkrito, saj bo le tako lahko rezultat 

objektiven in realen. 

Rezultati raziskave bodo namenjeni izključno za diplomsko nalogo na temo  Otroške ljudske 

gibalno-rajalne igre nekoč in njihova uporaba danes v vrtcu,  Pedagoške fakultete Ljubljana, smer 

Predšolska vzgoja. 

Za Vašo pomoč se vam v naprej zahvaljujem. 

1. Spol 

a) ženski 

b) moški 

 

2. Starost 

a) do  20 let 

b) od 21 do 30 let 

c) od 31 do 40 let 

d) od 41 do 50 let 

e) od 51 do 60 let 

 

3. Stopnja izobrazbe 

a) srednja šola 

b) višja šola 
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c) visokošolska izobrazba 

d) univerzitetna izobrazba 

e) magisterij, doktorat 

 

 

4. V kateri starostni skupini delate? 

a) prvo starosto obdobje 

b) drugo starostno obdobje 

c) kombinirani oddelek 

 

 

5. Katero je vaše najmočnejše oziroma najšibkejše  področje po kurikulu?  (napiši od 1 do 6) 

a) gibanje______ 

b) umetnost________                                        

c) jezik____ 

d) matematika______ 

e) družba____ 

f) narava_____ 

 

(Ocene: 6 – najmočnjše, 5 – zelo močno, 4 –močno  3 – srednja, 2 – šibko, 1 – zelo šibko) 

 

 

 

 

6. Ali uporabljate v vrtcu ljudske gibalno-rajalne igre? 

a) da 

b) ne 

 

7. Kako pogosto jih izvajate? 

 

a) nikoli 
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b) enkrat na teden 

c) trikrat na teden 

d) vsakodnevno 

 

 

 

8. Ali ljudske gibalno-rajalne igre povezujete še z ostalimi področji po kurikulumu? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili da, s katerimi področji jih povezujete? 

 

 

9. Katere izmed naštetih  iger poznate? (obkroži) 

a) Ristanci                                                i)   Mačka in miš                     

b) Londonski most                                  j)   Lubenica                              

c) Ljubljana-Zagreb-Beograd               k)   Bugi Vugi 

d) Kužek, kužek, kje imaš kosti?           l)   Ringa, ringa raja                                                                            

e) Igramo se, igramo se                       m)   Potujemo v Beograd 

f) Moj klobuk ima tri luknje                 o)   Rdeče češnje rada jem                                                         

g) Abraham ma sedm sinov                 p)   Gnilo jajce jaz imam                

h) Bela, bela lilija                                     r)   Drugo:_________________________ 

 

 

 

10. Katere ljudske gibalno-rajalne igre največkrat izvajate? (napiši do 5 ljudskih gibalno-

rajalnih iger) 
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11. Kako izvajate ljudske gibalno-rajalne igre? 

a) načrtovano 

b) nenačrtovano 

c) oboje  

 

 

12. Kje jih največkrat izvajate? 

a) zunaj  

b) v igralnici 

 

13. Ali imate dovolj časa za izvajanje teh iger? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili ne, kaj vas pri tem ovira? 

a) načrtovane dejavnosti vrtca, projekti  itd. 

b) drugo:__________________ 

 

 

14. Za razvoj katerega področja otrokovega razvoja jih najraje uporabljate? 

 

 

 

15. Ali otroci sodelujejo pri ljudskih gibalno- rajalnih igrah? 

a) da 

b) ne  
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16. Kakšne odzive opažate pri otrocih v vaši skupini pri izvajanju ljudskih gibalno-rajalnih 

iger? 

 


