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IZVLEČEK 

Diplomska delo  govori o plesu in se osredotoči na druţabno-plesne igre, ki so del plesnih 

vsebin v prvem triletju osnovne šole;  opisuje pomen plesa za otroke ter njegov vpliv na 

telesni, čustveni in intelektualni razvoj; opredeljuje vsebine plesnih iger v prvem triletju v 

učnem načrtu za športno vzgojo; zaključi pa se didaktičnimi priporočili za učitelje razrednega 

pouka in modelom učne ure plesne vzgoje. 

Drugi del diplomskega dela vsebuje sestavljen program druţabno-plesnih iger, primernih za 

prvo triletje, ter analize izvedb teh učnih ur. Skupno je v raziskavi sodelovalo 49 učencev 1., 

2. in 3. razreda OŠ Videm pri Ptuju. Diplomsko delo vsebuje tudi DVD z naučenimi 

druţabno-plesnimi igrami, ki so jih učenci predstavili na zaključni prireditvi. Namen dela je 

prikaz konkretnih vsebin druţabno-plesnih iger po razredih, ki jih lahko učitelji uporabijo pri 

svojem delu. 

Z izvedbo in analizami učnih ur sem ugotovila, da je sestavljeni plesni program druţabno-

plesnih iger ustrezno zastavljen in tako cilji, ki sem si jih zadala, doseţeni. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: druţabno-plesne igre, pomen plesa za otroke, ples v učnem načrtu, 

didaktična priporočila za učitelje, model učne ure plesne vzgoje. 
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SOCIAL DANCE GAMES IN THE FIRST TRIAD OF PRIMARY SCHOOL 

ABSTRACT 

The thesis talks about dance and focuses on social dance games which are a part of the dance 

lessons in the first triad of primary school; it describes the meaning of dance for children and 

its impact on their physical, emotional and intellectual development; it defines the content of 

dance games in the curriculum of PE in the first triad; it ends with didactic recommendations 

for primary school teachers and a model of a dance lesson. 

The second part of the thesis contains a program of social dance games suitable for the first 

triad and an analysis of the execution of the lessons. There were 49 students from the 1st, 2nd 

and 3rd grade from OŠ Videm pri Ptuju active in the research. The thesis also contains a DVD 

of the social dances taught and that were presented on the closing ceremony. The purpose of 

the thesis is to show the concrete social dance games that a teacher can use in his work. 

With the analysis of the lessons I found out that the program for the social dance games is 

adequately set and the goal has been reached. 

  

KEYWORDS: social dance games, the meaning of dance to children, dance in the curriculum, 

didactic recommendations for teachers, program of a dance lesson 
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1.0 UVOD 

»Ples je eno najstarejših »sredstev« za človekovo izraţanje in ekspresijo svojih telesnih, 

čustvenih in duhovnih dimenzij. Ritmična gibanja, geste, petje, glasba so sestavni elementi 

vseh kultur na našem planetu. Ples se začne navadno iz neznanega vzgiba naše notranjosti in 

preraste v »eksplozijo« energije ali zgolj neumorno veselje v svojem gibanju. Včasih je ujet v 

forme, včasih je ena sama improvizacija, odraz trenutnega občutenja, spajanja z glasbo, z 

zvokom, z ritmom, s partnerjem, s soplesalci in tudi z gledalci.« (Zagorc, 1998, str. 9) 

Sama se dobro  zavedam pomena plesa, o katerem pišejo ga. Zagorčeva in številni drugi 

avtorji, saj plešem ţe od malih nog. Prve korake sem naredila v plesnem vrtcu, nadaljevala s 

standardnimi in latinskoameriškimi plesi, poskusila sem hiphop ter se nazadnje najbolj našla v 

jazzu, ki ga plešem še danes. Nedavno sem svoje plesno znanje začela tudi podajati. V plesni 

šoli, kjer plešem, poučujem raznovrstne programe, predvsem otroške plese. Občasno izvajam 

po osnovnih šolah plesne animacije, s katerimi ţelim privabiti v vrste plesalcev čim več 

mladih. 

Pri svojem delu vidim, kako pomembno vlogo ima gibanje v otrokovem ţivljenju in kako 

vpliva na njihov celostni razvoj – telesni, čustveni in intelektualni. Je ena izmed otrokovih 

osnovnih potreb, s pomočjo katere se uči izraţati svoja občutja, razpoloţenja, čustva – sebe. 

Pri plesu poglablja ta občutja  in vedno bolj spoznava samega sebe in druge, saj mu omogoča 

stik z vrstniki in pomaga sklepati prijateljstva. Plesne dejavnosti  potekajo v obliki igre, ki jo 

otrok potrebuje in skozi katero se uči na njemu zabaven način.  

Plesne aktivnosti so v prenovljenih programih bolj vpete v vzgojno-izobraţevalni proces ne 

samo pri športni vzgoji, ampak tudi pri drugih učnih aktivnostih. Njihov namen je, da se otrok 

sprosti in pripravi na nadaljnje učno delo.Omogočajo celosten pristop k poučevanju, pri 

katerem je bistveno, da so vključeni vsi čuti, tako pridobljeno znanje pa kakovostnejše in 

dolgotrajnejše.  

Pojavlja pa se problem, da so veliki večini učiteljev plesne aktivnosti neznane. Ne vedo, kako 

bi se jih lotili, kakšne učne metode bi pri tem uporabili – skratka, se jih »bojijo«. Posledica 

tega je, da se jim poskušajo izogniti, kolikor se jim le da, to pa učencem škoduje.  

Upam, da bodo učitelji kdaj vzeli v roke tudi moje diplomsko delo, v katerem bodo našli 

sestavljen program druţabno-plesnih iger za prvo triletje, ki zajema učne priprave z idejami 
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za uvodni, glavni in zaključni del učne ure iz plesnih vsebin. Upam in ţelim, da so jim pri 

delu v pomoč.  
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM  

Moje izkušnje iz osnovne šole in pedagoške prakse kaţejo, da se učitelji v večini v največji 

moţni meri izogibajo poučevanju plesnih vsebin pri športni vzgoji, čeprav imajo te vsebine 

pomembno mesto v učnem načrtu. O tem problemu sem se pogovarjala z nekaterimi 

učiteljicami in povedale so mi, da je tako zato, ker imajo premalo plesnega znanja in se ne 

čutijo dovolj sposobne za poučevanje plesa. Navadno si izberejo in se dobro naučijo nekaj 

najenostavnejših plesov in jih nato vseskozi učijo. Problem se iz razreda v razred stopnjuje, 

saj postajajo plesi, ki bi jih morali učenci spoznati, zahtevnejši. Učitelji zaradi pomanjkanja 

znanja ne znajo izbrati in naučiti primerno teţavnih plesov glede na razvojno stopnjo otrok in 

jih ustrezno nadgrajevati iz razreda v razred. Tako učenci ne dobijo vsega plesnega znanja, ki 

bi ga po učnem načrtu morali, učitelji pa s tem ne uresničijo vzgojno-izobraţevalnih ciljev 

športne vzgoje.  

V skladu z zastavljenim problemom sem se odločila sestaviti ustrezen plesni program 

druţabno-plesnih iger za 1. triletje, kjer bo nadgrajevanje plesnih vsebin lepo vidno in 

razumljivo. Sestavljeni program bom preizkusila z učenci od 1. do 3. razreda ter z analizami 

posameznih ur potrdila oz. zavrnila njegovo ustreznost. 

2. 1 O plesu 

»O plesu, ki je star toliko kot človeštvo samo, lahko trdimo, da je del človeške kulture. Ţe 

narodi tako imenovanih primitivnih kultur so izraţali svoje hrepenenje, ţalost, veselje, 

bolečino in prošnje s petjem, glasbo in plesom. To so tipično plesne kulture v nasprotju z 

besednimi, v katerih je človek vsa ta čustva izrazil z besedo.« (Podgorelec, 1987, str. 9) 

Pojavnih oblik plesa je neskončno; ples je otroško rajanje in poskakovanje, vrhunska izvedba 

gibanja pri baletu, je topotanje plemena za deţ, šegavo osvajanje vaškega dekleta in je šport, 

tekma, je karneval, predstava … Poznamo ples širokih ljudskih mnoţic (etnični, ljudski, 

druţabni, karnevalski), ples izbranih vrhunskih umetnikov (balet, scenski ples, sodobni ples, 

jazz, musical) in tudi ples vrhunskih športnikov (športni ples). Ples je ponekod in v različnih 

zgodovinskih obdobjih del izobrazbe, del vsakdanjih ali prazničnih doţivetij, je kultura, 

religija, poklic, zdravilstvo in terapija, vzgoja, zabava, predstava, umetnost … (Zagorc, 2001) 

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

opredeljenem prostoru, ki ne vsebuje konkretno namenskih gibov (Kos, 1982).  
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Za plesalce je ples izraz njihovega notranjega ţivljenja in bistva. Med plesom se znebijo vseh 

zunanjih vplivov, povrnejo se vase in tako najdejo svoje pravo bistvo. Doţivijo globino 

svojega jaza (Podgorelec, 1987). 

2. 2 O druţabnem plesu 

Druţabni ples je skupno ime za različne plese, ki jih plešejo ljudje v plesnih dvoranah, na 

plesnih zabavah ali odprtih plesiščih (valček, fokstrot, mambo, čačača …). Za razliko od 

povsem naravnih gibanj, kot sta hoja in tek, se je plesa treba naučiti (Ambroţ, Zagorc, 

Kocbek, 2004). 

2. 2. 1 Kratek pregled razvoja druţabnega plesa 

Prvi začetki plesne umetnosti segajo ţe v dobo pračloveka, ko je človek skušal z gibanjem in 

gestami izraziti svoje razpoloţenje, misli, religiozne nazore, doţivljanja in občutke. Tudi 

najbolj primitivni narodi so plesali. Nastali so religiozni, vojni, obredni in priloţnostni plesi, 

iz katerih se je pozneje razvil umetniški ples. 

Umetniški ples je bil najbolj cenjen pri starih Grkih in Rimljanih. S propadom starogrške 

drţave in rimskega cesarstva pa je plesna umetnost zamrla. Ponovno se je razcvetela v 

obdobju renesanse. Pojavili so se balet in aristokratski druţabni plesi. 

Sprva plemstvo ni plesalo, temveč zgolj uţivalo ob pogledu na poklicne plesalce. Pozneje pa 

so začeli plesati tudi plemiči sami in tako je nastal druţabni ples. Najprej se je plesalo samo 

na dvorih, medtem ko so niţji sloji plesali svoje ljudske plese. Kmalu pa se je druţabni ples 

razširil tudi med niţje sloje. 

Z razvojem so se oblike druţabnega plesa spreminjale, odvisno od kulturnih, druţbenih, 

socialnih in religioznih sprememb. Razvoj je šel od skupinskih plesov do plesa v paru 

(Kristan, 1974). 

2. 2. 2 Delitev druţabnih plesov 

2. 2. 2. 1 Standardni plesi 

Vsi standardni plesi izvirajo v Evropi, razvili pa so se pri Angleţih, zaradi česar imajo 

značilen angleški stil. Koraki in obrati morajo biti naravni, gibčni in neprisiljeni. Stopala 

morajo biti vedno vzporedna. Najobičajnejša je zaprta drţa (Podgorelec, 1987). 
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Med standardne plese sodijo (Ambroţ, Zagorc, Kocbek, 2004): 

 počasni valček, 

 hitri valček, 

 fokstrot 

 tango, 

 polka. 

 

2. 2. 2. 2 Latino plesi 

Latino plesi ali latinskoameriški plesi, kakor tudi njihova glasba ţelijo nekaj izpovedati. Temu 

primerno je drţa bolj sproščena, gibanje pa bolj ali manj na mestu (Podgorelec, 1987). 

Med latino plese sodijo (Ambroţ, Zagorc, Kocbek, 2004): 

 merenge, 

 rumba, 

 mambo, 

 salsa, 

 čačača, 

 samba. 

 

2. 2. 2. 3 Sving plesi 

Za sving plese je značilen enojni, dvojni ali trojni ritem. Plesna drţa je navadno odprta, 

vzporedna. Izrazito je gibanje v kolenih (Duh, 2007). 

Med sving plese sodijo (Ambroţ, Zagorc, Kocbek, 2004): 

 sving, 

 diskofoks, 

 hasl, 

 bugivugi, 

 rokenrol, 

 dţajv. 
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2. 2. 3 Druţabno- plesne igre 

Večinoma izhajajo iz ljudskih plesov različnih narodov po vsem svetu, prirejeni pa so tako, da 

jih lahko plešemo na vsakovrstnih plesnih prireditvah. Večina plesov je dokaj preprostih. 

Sestavljeni so iz različnih korakov in gibanj, ki se prepletajo z menjavo mest, partnerjev, 

nivojev v prostoru ipd. Odvijajo se v krogu ali prosto po prostoru. Vsebujejo preproste 

korake, vrtenja. Največkrat so pisani v 4/4 taktu in jih je moţno plesati na koračnico, polko, 

celo disko glasbo, še raje pa izberemo otroške pesmice, kjer se lahko gibanje poveţe z glasbo 

in njenim besedilom ter se tako še bolj pribliţa otroku, njegovemu domišljijskemu svetu in 

vedoţeljnosti (Zagorc, 1990, in Zagorc 2006).  

»Zajemajo lastnosti otroške igre, psiho-fizično sprostitev ter tudi zasnove plesne tehnike in 

plesnega ustvarjanja.« (Zagorc, 2006, str. 37) 

Vključene so v vsebine plesnih iger v prvem triletju in jih učimo kot pripravo na učenje 

preprostih druţabnih plesov iz Svetovnega plesnega programa. 

2. 3 Pomen plesa za otroke 

Zagorčeva (2006) v svoji knjigi Ples v sodobni šoli opisuje pomen gibanja – predvsem plesa – 

za otroke. Gibanje je osnovna zakonitost otrokovega ne samo telesnega, pač pa tudi 

psihičnega in intelektualnega razvoja. Ples kot gibanje v času in prostoru na človeka deluje 

celostno in je zato izrednega pomena. 

Gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost, kar je v današnjem hitrem tempu 

in načinu ţivljenja nujno.  

Z gibanjem izraţamo svoje razpoloţenje: veselje, ţalost, bolečino, strast. Doţivljamo čustva, 

kar se večinoma kaţe kot gibalno odzivanje: mahanje z rokami, cepetanje, stresanje z glavo. 

Kadar se takšni gibalni odzivi dogajajo v ritmu ali ob glasbi, se ţe srečamo s plesom.  

Ples nam ponuja moţnosti, da bogatimo svoje zaznavanje in tako oblikujemo svoj notranji 

svet in svoj odnos do okolja. Postajamo senzibilnejši, odzivnejši in vse ustvarjalnejši. Daje 

nam moţnosti za lastno raziskovanje giba, s tem pa tudi izraţanja. Odpira pot do novih 

spoznanj o sebi, soplesalcih, skupini; ob tem narašča občutek samozaupanja in 

samopotrjevanja. S plesom lahko pridobimo ali izboljšamo stopnjo samospoštovanja in 

samozavesti.  
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Ples razvija tudi mišljenje in predstavljanje in omogoča razvoj sposobnosti za koncentracijo in 

sposobnost za učenje. 

Naštetih je več kot dovolj razlogov, zakaj je priporočljivo, da je gibalna vzgoja, ki zajema tudi 

plesno vzgojo, kar se da vključena v celoten učno-vzgojni proces. Še posebej je pomembna v 

prvih letih šolanja, ki so za otrokov gibalni razvoj odločujoča.  

2. 3. 1 Vpliv plesa na telesni razvoj 

Ples med drugim vpliva na razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti, zato je prav, da je plesna 

vzgoja vključena v učni načrt za športno vzgojo. Zagorc (2005) navaja gibalne sposobnosti, ki 

jih s plesom razvijejo športni plesalci. Seveda pa ravno te gibalne sposobnosti razvijajo tudi 

učenci pri plesni vzgoji. Te sposobnosti so: 

 koordinacija – človekova sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja nasploh. Za ples je 

značilna zapletenost gibanja, zato je dobro razvita koordinacija zelo pomembna;  

 vzdrţljivost – omogoča, da se neki telesni napor izvaja daljši čas brez zmanjšanja njegove 

intenzivnosti. Ta gibalna sposobnost pride bolj do izraza v športnem plesu, kjer je 

intenzivnost posameznih plesov izredno visoka. Vsekakor pa tudi s plesno vzgojo 

vplivamo nanjo; 

 moč – sposobnost premagovanja odpora. V manjši meri jo razvijamo tudi pri plesni 

vzgoji; 

 hitrost – največja hitrost gibanja, ki je posledica delovanja lastnih mišic in je sposobnost 

izvedbe neke gibalne naloge v najkrajšem moţnem času. V plesu je hitrost izvedbe 

gibanja velikokrat podvrţena hitrosti glasbe. Pri plesni vzgoji s hitrostjo ne pretiravamo, 

saj je bolj kot hitrost izvedbe gibanja pomembno, da otroci gibanje usvojijo; 

 gibljivost – sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo v enem ali več funkcionalno 

povezanih sklepih. Velika amplituda daje videz lepega in lahkotnega gibanja, omogoča 

boljšo kakovost in estetiko gibov, zato je pri plesu, kjer je vključena tudi izraznost 

gibanja, posebnega pomena;  

 ravnoteţje – sposobnost ohranjanja ali obnavljanja nekega telesnega poloţaja v mirovanju 

ali gibanju. Ravnoteţje je pogoj za občutek lebdenja, ki je pri plesu tolikokrat v ospredju. 

 

Zraven naštetih gibalnih sposobnosti Zagorc (2006) navaja še: 
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 ritem – tekoče, pravilno in uravnoteţeno gibanje. Otrok v sebi nosi prvinsko potrebo po 

gibanju, še posebno po gibanju v ritmu, in ples mu to potrebo zadovoljuje; 

 spretnost – sposobnost odzivanja na hitre spremembe telesnega poloţaja. 

Otrok se pri plesnem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega 

gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih moţnosti za izrabo svoje energije. Ples vpliva 

tudi na otrokovo zdravstveno stanje in dobro počutje. Z njim zadovoljuje svojo potrebo po 

gibanju. 

2. 3. 2 Vpliv plesa na čustveni razvoj 

Ples je lahko pot za osvoboditev otrokovih čustev, za izraz otrokovega notranjega sveta, kot 

tudi za oblikovanje vedenja, vzpostavitve stikov z drugimi, prilagajanja, sodelovanja, vodenja 

in podrejanja ter drugih oblik socializacije (Zagorc, 2006, str. 14). 

S plesom pridobivamo podobo o sebi, začnemo se zavedati edinstvenosti svojega telesa, 

oblikuje se nam telesna slika. 

Ples pomaga otrokom do večje samozavesti ter jih tako pripravi na prihajajoče pritiske in 

strahove, ki jih čakajo v ţivljenju.  

Z gibanjem, s plesom lahko popravimo razdraţljivost in impulzivnost otrok, skozi različne 

plesne aktivnosti pa lahko vplivamo tudi na izboljšanje vedenjskih motenj.  

Z gibanjem otrok neposredno doţivlja prostor in čas in se zave prostora, ki ga mora deliti z 

drugimi. Tako si razvija socialno zavest in odnos do drugih. Postaja senzibilnejši na dogajanje 

v okolju. Sklepa nova poznanstva, širi krog prijateljev ter se tako uči socialnega prilagajanja 

in strpnosti. Ples goji kultivirano, uglajeno vedenje in gibanje, druţabnost, povezanost z 

nasprotnim spolom, športno kulturo (Zagorc, 2006). 

»V plesu otrok tudi ponazarja, se izraţa z različnimi izraznimi sredstvi, zamišlja si poloţaje, 

gibanja, situacije – spreminja subjektivno realnost, se svobodno izraţa na sebi lasten način. 

Gre za proces identifikacije in personifikacije, ki sta v obdobju odraščanja bistvenega pomena 

za razvoj otrokove osebnosti.« (Zagorc, 2006, str. 16) 

2. 2. 3 Vpliv plesa na intelektualni razvoj 

Pri plesu razvijamo domišljijo, pomnjenje, mišljenje in predstavljanje, zato ga je priporočljivo 

vključiti v proces učenja. Razvija se govor in širi besedišče. 
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S plesom se otrok začne zavedati časa in prostora, saj ga z gibanjem neposredno doţivlja. 

Tako si ustvarja predstavo o prostoru in času, ki je tem boljša, čim več se je otrok sposoben 

gibati. 

S povezovanjem gibanja v enostavne koreografije pri otrocih spodbujamo sposobnosti za 

koncentracijo in sposobnost za učenje.  

Razvija se tudi razumevanje in odnos do telesa, kar lahko pripelje do ţivljenjskega pogleda na 

telesno pripravljenost in zdravje (Zagorc, 2006).  

Pomen plesa lepo povzame Kos (1982) v knjigi z naslovom Ples od kod in kam, ki jo citira 

tudi Zagorc (2006, str. 14): » Plesna vzgoja zajema čustveni, razumski in telesni vidik ter 

prispeva k širšim vzgojnim ciljem, ki teţijo k vsestranskemu razvijanju osebnosti. Od vseh 

umetnosti je ples za takšno polno osebnostno rast še posebej primeren, ker pomaga pri 

telesnem razvoju, oţivljanju domišljije, postavlja zahteve razumu, pomaga brusiti estetsko 

tenkočutje ter poglablja in bogati čustveno doţivljanje.« 

2. 4 Učni načrt in ples v prvem triletju osnovne šole 

V učnem načrtu za športno vzgojo v prvem triletju se sklop, ki zajema plesne vsebine, 

imenuje plesne igre. Le-te je Zagorc (1994) v Ciljih šolske športne vzgoje razdelila na pet 

širših vsebinskih sklopov: 

 otroške gibalno–glasovne, ritmične in pevske igre 

 ljudske rajalno–gibalne igre, izštevanke 

 preprosti plesi in druţabno–plesne igre 

 osnovni elementi gibanja v času in prostoru: 

- elementi gibanja na mestu: nihanja, valovanja, dvigovanja, spuščanja, kroţenja z 

različnimi deli telesa 

- elementi gibanja po prostoru: hoja, tek, skok, obrat 

- elementi časa: trajanje, tempo, ritem 

- elementi dinamike in kvalitete giba 

 povezave osnovnih elementov v krajše koreografske sklope 
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2. 4. 1 Operativni cilji pri plesnih igrah v prvem triletju 

Operativni cilji so v vsakem razredu razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo (Kovač, Novak, 

2001, str. 7): 

 telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti, 

 usvajanje in nadgradnjo športnih znanj, 

 seznanje s teoretičnimi vsebinami, 

 oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja in prijetno doţivljanje športa. 

 

Cilji, povezani s telesnim razvojem, razvojem gibalnih in funkcionalnih sposobnosti (Kovač, 

Novak, 2001, str. 8): 

 skrbeti za pravilno telesno drţo z izbranimi gibalnimi nalogami, 

 celostno razvijati gibalne sposobnosti (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, 

natančnost) z naravnimi oblikami gibanja, igrami, štafetami in poligoni, 

 razvijati orientacijo v prostoru, obvladovanje telesa v različnih poloţajih, usklajeno delo 

rok in nog s skladno ter pravilno izvedbo enostavnih gibanj in raznovrstnimi  igrami, 

 razvijati koordinacijo gibanja z enostavnejšimi gibalnimi nalogami in druţabno-plesnimi 

igrami, ki jih izvajamo v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi, 

 razvijati funkcionalne sposobnosti (splošna vzdrţljivost) z igrami in dalj časa trajajočimi 

različnimi gibalnimi nalogami v naravi (npr. tek, pohodništvo), 

 spremljati telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti. 

 

Cilji, povezani z usvajanjem različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj (Kovač, 

Novak, 2001, str. 8): 

Pridobivati temeljne gibalne podlage in izkušnje, na katerih je mogoče nadgrajevati različna 

športna znanja: 

 spoznati osnovne poloţaje telesa, rok in nog, 

 sproščeno izvajati naravne oblike gibanja: različne oblike hoje, teke, mete, plazenja, 

lazenja, valjanja, visenja, plezanja, nošenja ..., 

 posnemati predmete, ţivali, pojave in pojme v naravi z igro (pantomima), 

 izraţati občutke z gibanjem in izvajati enostavnejša gibanja ob glasbeni spremljavi, 

 spoznati preproste otroške plese in plesne igre. 
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Cilji, povezani s prijetnim doţivljanjem športa in vzgojo z igro (Kovač, Novak, 2001, str. 8): 

 spodbujati veselje do športne dejavnosti in postaviti temelje za vrednotenje športa, 

 razvijati občutke zadovoljstva ob obvadanju telesa in izraţanju z gibanjem, 

 razvijati vztrajnost, 

 spodbujati strpno in prijateljsko vedenje v skupini, 

 oblikovati pozitivne vedenjske vzorce, 

 spoznati osnovne higienske navade, 

 privzgojiti odnos do športne opreme, 

 razvijati kulturni odnos do narave in okolja. 

 

Cilji, povezani s seznanjanjem s teoretičnimi vsebinami (Kovač, Novak, 2001, str. 9): 

 seznaniti se s primernim športnim oblačilom in obutvijo, 

 spoznati različna športna orodja in pripomočke, 

 razumeti preprosta pravila elementarnih iger, 

 poznati osnovna načela varnosti v telovadnici,  

 seznaniti se s pomenom telesne nege in higiene. 

 

2. 4. 2 Praktične in teoretične vsebine pri plesnih igrah v prvem triletju 

Tabela 1. 1 – Plesne igre v 1. razredu (Kovač, Novak, 2001, str. 10) 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Gibalni motivi na osnovi neposrednega 

opazovanja okolja. Gibanja na mestu in v 

prostoru (nihanja, valovanja, kroţenja, 

padanja). Gibanja posameznih delov 

telesa in celega telesa. Vaje z drobnim 

orodjem. Podoţivljanje dogodkov, 

predmetov, odnosov itd. Ponazarjanje 

predmetov, ţivali, rastlin, pravljičnih 

Vloga gibanja in ritma v vsakdanjem 

ţivljenju. Glasbeni in ritmični 

pripomočki za spremljanje gibanja. 
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junakov s pantomimo (ob glasbeni ali 

ritmični spremljavi). Izštevanke in 

gibalno-rajalne igre, druţabno-plesne 

igre, improvizacija na različne teme. 

 

 

 

Tabela 1. 2 – Plesne igre v 2. razredu (Kovač, Novak, 2001, str. 15) 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Ponazarjanje gibanja ob notranjih 

(podoţivljanje čustvenih stanj, 

funkcionalnih lastnosti predmetov in 

lastnega telesa) in zunanjih (različne 

zvrsti glasbe, različni predmeti, drobno 

orodje) spodbudah. Rajalne ljudske in 

druţabne igre. Plesni koraki preprostih 

ljudskih in druţabnih plesov. Osnove 

nekaterih plesnih tehnik. Improvizacija 

na gibalne teme in različne zvrsti glasbe.  

Ljudski plesi in običaji na Slovenskem. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. 3 – Plesne igre v 3. razredu (Kovač, Novak, 2001, str. 21) 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Igre s hojo, tekom, skoki, obrati na mestu 

in v različnih smereh v prostoru v 

enostavnem in sestavljenem ritmu. 

Gibanja z različnimi deli telesa. 

Povezovanje gibanja in ritma ob glasbeni 

spremljavi. Interpretacija različnih 

enostavnih ritmov s ploskanjem in 

preprostim gibanjem. Osnovni koraki 

preprostih druţabnih in ljudskih plesov. 

Posnemanje in ustvarjanje laţjih 

tematskih sekvenc ter preprostih 

Enakomeren in neenakomeren ritem. 

Različne glasbene zvrsti kot podlaga 

plesnemu gibanju. Razlike v kakovosti 

giba.  
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koreografij. Vaje dihanja in sproščanja. 

Aerobika v elementarni obliki. 

 

 

 

 

2. 4. 3 Raven znanja ob koncu triletja (Kovač, Novak, 2001, str. 21): 

 obvladovanje gibanja na mestu in v prostoru z menjavanjem smeri v enostavnem in 

sestavljenem ritmu, 

 povezovanje giba z raznovrstno glasbeno spremljavo,  

 poznavanje osnovnih korakov treh druţabnih plesov ter poznavanje petih preprostih 

ljudskih plesov, 

 sposobnost gibalnega ustvarjanja in improviziranja na različne teme. 

 

2. 5 Didaktična priporočila 

 Učiteljev odnos 

Zelo pomemben je učiteljev odnos do same snovi na eni in otrok na drugi strani. Učitelj s 

svojim navdušenjem do plesa to prenaša na učence. S tem ustvarja tudi neformalno, igrivo in 

ustvarjalno vzdušje (Zagorc, 2006). 

 Učiteljev pristop 

Učiteljev pristop je lahko avtoritativen ali pa bolj mil, čuteč, kar je odvisno od učiteljeve 

osebnosti in skupine otrok, ki jih poučuje (Zagorc, 2006).  

 Učiteljeva navodila in razlage 

Včasih so veliko bolj od naše demonstracije pomembni navodila in razlage, ki jih podajamo. 

Biti morajo preproste, a razumljive, naravne, korektne in sistematične. Določeno stvar lahko 

povemo na različne načine. Zagorc (2006) navaja naslednje primere: 

- zapoved: »Sklonite se, stegnite kolena, dotaknite se tal s prsti.« 

- prošnja, poziv: »Poskusite se, prosim, s prsti dotakniti tal …« 

- vprašanje: »Ali se lahko s prsti dotaknete tal? …« 

- vzpodbujanje domišljije: »Pokaţite mi, kako se sklonite in naredite most …« 
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 Posredovanje snovi 

Učitelj lahko snov posreduje na frontalni način, kjer on pokaţe, učenci pa za njim ponavljajo, 

ali pa dela individualno s posamezniki. Pomembno je, da zna oceniti, kdaj je kateri način 

primernejši (Zagorc, 2006). 

 Nagrade, pohvale 

Učitelj ne sme nikoli pozabiti, da morajo otroci pri vsaki uri plesne vzgoje uţivati v gibanju. 

V ta namen uporablja različne spodbude in jih za dobro opravljeno delo vselej nagradi ali vsaj 

pohvali (Zagorc, 2006). 

 Ustvarjalnost 

Včasih je cela ura vodena, drugič učitelj določi in vodi, drugi del pa prepusti izbiri učencev, 

včasih pa celo uro nameni svobodnemu ustvarjanju. Zagorc (2006) pravi, da je ustvarjanje 

treba spodbujati, pri tem pa mora učitelj upoštevati naslednja vzgojna načela: 

- načelo postopnosti in sistematičnosti, 

- načelo ţivljenjske in psihične bliţine, 

- načelo ustreznosti razvojni stopnji, 

- specifična načela plesne vzgoje (načelo aktivnosti, načelo interesa, načelo 

individualizacije). 

 Nastop 

Učitelj pri svojem delu nikoli ne sme pozabiti, da je cilj vsake učne uri – tudi plesne vzgoje – 

nek »izdelek«. Prav je, da ta »izdelek« učenci pokaţejo svojim sošolcem, staršem, učiteljem 

… Z nastopanjem otroci pridobijo posebne izkušnje (premagati tremo, negativna čustva in 

počutja, doţiveti srečo ob aplavzu …), ki so v ţivljenju zelo pomembne (Zagorc, 2006). 

 Učni pripomočki 

Učne ure plesne vzgoje popestrimo z najrazličnejšimi učnimi pripomočki. Uporabimo lahko 

lastno telo (roke, noge …), mala ritmična glasbila (boben, paličice, ropotulje …) ali 

improvizirana glasbila (iz kamnov …) ter različne športne rekvizite (ţoga, balon, kolebnica, 

ruta, trak …) (Ogrinec, 1999). 

 Razvojna stopnja otrok 

Pri izbiranju plesnih vsebin mora učitelj zraven učnega načrta za športno vzgojo upoštevati 

tudi učence in vsebino vselej prilagajati njihovi razvojni stopnji in motoričnim sposobnostim 
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skupine in posameznikov. Izbrana plesna vsebina učencem ne sme biti prezahtevna ali 

prelahka. 

 Aktivnost otrok 

Učitelj mora cel čas spremljati aktivnost otrok in jo v primeru padca pozornosti prilagoditi ali 

celo spremeniti. 

 Učni postopek 

Pri učenju druţabno-plesnih iger mora učitelj upoštevati načelo postopnosti. Druţabno-plesno 

igro razdeli na posamezne dele ter jih nato počasi, sistematično in postopoma demonstrira 

učencem. Hitrost učenja prilagaja učencem. Posamezne dele počasi sestavlja v celoto in jo 

nato z učenci nekajkrat ponovi (Kristan, 1974). 

 Glasba 

Učitelj naj izbere glasbo, ki je otrokom blizu. Za druţabno-plesne igre je značilna otroška 

glasba, katere besedilo se velikokrat poveţe z gibanjem plesne igre (Kristan, 1974). 

 Plesna smer 

Pri druţabno-plesnih igrah, ki se plešejo v krogu, plešemo v plesni smeri (nasprotna smer 

urinega kazalca). Učitelj s tem učence navaja na plesanje druţabnih plesov iz svetovnega 

plesnega programa, ki se morajo ali lahko plešejo po plesni smeri (počasni valček, hitri 

valček, fokstrot …) (Kristan, 1974). 

 Krivulja fiziološke obremenitve 

Pri učni uri plesne vzgoje mora učitelj upoštevati načelo, ki govori o fiziološki obremenitvi 

pri vadbeni uri. Učno uro mora načrtovati tako, da bo intenzivnost gibanja največja v drugi in 

tretji četrtini ure. Še zlasti je pomembna pravilna umiritev na koncu učne ure (Kristan, 1974). 

 Oblačila in obutev 

Na uro plesne vzgoje morajo priti učenci v ustrezni športni opremi. Najprimernejši so usnjeni 

copati z usnjenim podplatom in oblačila, ki jih imajo navadno pri športni vzgoji (trenirka …) 

(Kristan, 1974). 

 Učenci brez posluha 

Učencem brez posluha mora učitelj posvetiti posebno pozornost, saj lahko z določenimi 

vajami tudi oni pridobijo ritmični posluh. Za učenje ritma glasbe najprej glasbo samo 

poslušajo in se nanjo odzivajo s ploskanjem, korakanjem, poskakovanjem … Nato se 
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postopno začnejo po ritmu glasbe tudi gibati na različne načine – najprej na mestu in kasneje 

po prostoru (Kristan, 1974). 

 Menjavanje partnerjev 

Med plesanjem druţabnih plesnih iger v paru naj partnerje pogosto menjavajo. Spretnejši 

učenci naj plešejo z manj nadarjenimi, saj bodo tako vsi hitreje usvojili koreografijo (Kristan, 

1974). 

 Popestritev učnih ur plesne vzgoje 

Ure plesne vzgoje naj učitelj popestri z različnimi elementarnimi druţabnimi igrami. Le-te so 

navadno v uvodnem in zaključnem delu učne ure, lahko pa tudi vmes, če učitelj ugotovi, da je 

pozornost učencev upadla (Kristan, 1974). 

2. 5. 1 Metode dela pri plesni vzgoji (Koban Dobnik, 2005) 

Plesna vzgoja učencem predstavlja neposredno izkušnjo in doţivetje plesa – ritma, prostora, 

oblik, socialnega stika, sprostitve, ustvarjanja, izraţanja, sporočanja. Rezultat takšne praktične 

dejavnosti je zadovoljstvo ter čustven odnos in zanimanje učencev za ples. 

Z izborom ustrezne metode dela učitelj omogoča vključevanje posameznika v skupino. 

Učitelj metodo izbere glede na razvojno stopnjo in starost učencev, njihovih plesnih izkušenj 

ter konkretnih zaposlitev in ciljev, ki si jih je zastavil. Značilne metode so: 

Metoda vodenja 

Učitelj vodi učence pri gibanju. Lahko jih usmerja s svojim gibanjem  ali z besedo. 

Najpogostejša oblika tovrstnega učenja je metoda posnemanja (imitacije), kjer učitelj pokaţe 

gibalni motiv, učenci pa ga povzamejo (Koban Dobnik, 2005).  

Metoda izmišljanja (improvizacije) 

Pri tej metodi gre za spodbudo, ki je usmerjena k učenčevemu gibalnemu ustvarjanju in 

izmišljanju gibanja. Gibanje lahko nastane sproti ali posredno, zlasti med skupinskim 

ustvarjanjem (Koban Dobnik, 2005).  

Kombinirana metoda (metoda vodenja k izmišljanju in metoda izmišljanja k vodenju) 

- Metoda vodenja k izmišljanju: učitelj učence najprej spodbudi v gibanje s svojim gibanjem, 

nato pa jih usmeri k iskanju drugačnih, njihovih gibalnih motivov. 
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- Metoda izmišljanja k vodenju: učitelj učence najprej usmeri k iskanju njihovih gibalnih 

motivov, nato pa pokaţe svojo gibalno zamisel, skladno s cilji (Koban Dobnik, 2005). 

2. 5. 2 Oblike dela pri plesni vzgoji (Koban Dobnik, 2005) 

Skupna oblika 

Vsi učenci skupine so vključeni v plesno dejavnost. Z njo učitelj uresničuje naslednja vzgojna 

cilja: 

- sodelovanje pri skupni aktivnosti, 

- ustvarjanje sproščenih medosebnih odnosov v skupini in med spoloma. 

Skupinska oblika 

V plesno dejavnost je vključen samo del skupine. Učitelj jo uporabi zaradi različnih 

dejavnikov (npr. neugodnih prostorskih okoliščin). Tako ima več skupin, ki imajo različne 

naloge (npr. skupina plesalcev, skupina pevcev, instrumentalna skupina …). Delo skupin nato 

zamenja. 

Oblika dela v parih 

To obliko dela uporablja učitelj pri učenju druţabno-gibalnih iger v paru, ljudskih plesov v 

paru, druţabnih plesov …  

V niţjih razredih se učenci navadno razporedijo v pare po interesih, v višjih razredih pa učitelj 

potrebuje po spolu mešane pare, zato je pomembno, da za sodelovanje motivira tako fante kot 

dekleta. 

2. 5. 3 Model učne ure plesne vzgoje 

Pri sestavi modela učne ure plesne vzgoje sem si pomagala z deli Aerobika avtorice Zagorc 

(2006), Z gibanjem telesa ustvarjamo ples, ki ga je napisala Ogrinec (1999), ter Gimnastična 

abeceda avtorjev Novak, Kovač in Čuk (2008). Predloge iz teh del sem prenesla na model 

učne priprave, ki smo ga uporabljali pri didaktiki športne vzgoje na Pedagoški fakulteti, in 

nastal je model ure plesne vzgoje za vsebine plesne igre v prvem triletju. 

Model zajema naslednje segmente vadbenega procesa: 

- pripravljalni del: splošno in specialno ogrevanje, 



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 18 - 
 

- glavni del: učenje in povezovanje gibalnih struktur v celoto, 

- zaključni del: sproščanje in umirjanje (Zagorc, 2006). 

Uvodni del 

Uvodni del ure plesne vzgoje učitelj večinoma začenja tako, da učence najprej pozdravi, jim 

predstavi vsebine, ki jih čakajo pri uri, in jim pove svoja pričakovanja o namenu in poteku 

ure. Pred začetkom ogrevanja pove potrebna navodila. V prvem triletju dodatna motivacija ni 

potrebna, saj učence navduši kakršno koli gibanje (Novak, 2008).  

Učno uro plesne vzgoje učitelj prične z ogrevanjem, s katerim pripravi učence na vadbo. 

»Ogrevanje je pomembno iz več vidikov: 

- poveča se transport energije, 

- lokalna mišična temperatura se dvigne, 

- zmanjša se mišična viskoznost, 

- zmanjša se moţnost poškodb, 

- telo postane učinkovitejše v izvedbi gibanja.« (Zagorc, 2006, str. 69) 

»Pravilno ogrevanje je sestavljeno iz dveh delov: 

- splošnega ogrevanja, ki vključuje gibanje celega telesa z namenom povečati krvni 

obtok in temperaturo telesa.« (Zagorc, 2006, str. 69) »Mlajše učence učitelj večinoma 

ogreva z igrami, ki vključujejo tek. Z igro zato, ker so učenci potrebni sprostitve in si 

igre ţelijo, s tekom pa zato, da doseţemo ogrevalne učinke. Učitelj izbere takšno igro, 

kjer so vsi učenci hkrati aktivni.« (Novak, 2008, str. 70) Dobro je, da je igra vsebinsko 

povezana z glavnim delom ure, predvsem zaradi motivacijskega vidika; 

- specialnega ogrevanja, ki zajema sklop gimnastičnih vaj. Pomembno je, da učenci 

primerno ogrejejo vse mišične skupine in sklepe. Učinek gimnastičnih vaj je predvsem 

zaščita pred poškodbami, saj so neogrete mišice in sklepi bolj nagnjeni k poškodbam 

kot ogreti (Novak, 2008). Najprej se opravijo vaje gibljivosti (zajemajo naj 60 % 

celotnega sklopa), nato vaje za moč (30 %) in na koncu vaje za sprostitev (10 %) 

(Novak, 2008). 

Glavni del 

Namenjen je vodeni usmerjeni aktivnosti učencev. V plesne igre jih učitelj navaja preko 

elementov plesne tehnike, pogovora o vsebini druţabno-plesne igre, poslušanja glasbe … 

(Ogrinec, 1999).  
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Za učenje načrtovane druţabno-plesne igre ima učitelj na voljo pribliţno 25 minut.  

Pri poučevanju druţabno-plesnih iger v prvem triletju naj bi bil metodični postopek 

poučevanja videti pribliţno takole: 

- učitelj navadno uporabi metodo vodenja, kjer učenci povzemajo njegovo gibanje in se 

tako počasi in postopoma učijo koreografije, 

- druţabno-plesno igro smiselno razdeli na dele, 

- posamezne dele po korakih frontalno demonstrira, učenci ga posnemajo (brez glasbene 

spremljave),  

- korake postopoma povezuje in sestavlja celoto, 

- naučene dele nato sestavi v celotno koreografijo in jo ponavlja skupaj z učenci ob 

glasbi. 

Opisani metodični postopek je potrebno med poučevanjem prilagajati potrebam in zahtevam 

učencev. 

Zaključni del 

V tem delu je bistveno, da se učenci umirijo. Za konec so primerne rajalne igrice in 

izštevanke (Ogrinec, 1999), učitelj lahko izbere elementarno igro, primerno zaključnemu delu 

ure – sprostitvene igre, primerni pa so tudi joga za otroke in različne oblike meditacije. 
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3. 0 CILJI RAZISKAVE 

V skladu z zastavljenim problemom in predmetom raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

- sestaviti plesni program druţabno-plesnih iger, primernih za 1. triletje, 

- preizkusiti ustreznost programa z učenci od 1. do 3. razreda, 

- predstaviti naučene druţabno-plesne igre na zaključni prireditvi, 

- napisati analize posameznih učnih ur. 

4. 0 HIPOTEZE 

Postavila sem si eno hipotezo: sestavljeni plesni program je ustrezen za učence 1. triletja. 

5. 0 METODE DELA 

5. 1 Pripomočki 

Uporabila sem devet učnih priprav za poučevanje plesnih vsebin v 1. triletju osnovne šole. 

5. 2 Vzorec 

Raziskavo sem izvedla na Osnovni šoli Videm pri Ptuju v času od 16. 6. 2011 do 23. 6. 2011.        

Sodelovali so trije razredi 1. triletja in njihove profesorice. V prvem razredu je bilo 16 

učencev, od tega 10 dečkov in 6 deklic, v drugem razredu 20 učencev, od tega 10 dečkov in 

10 deklic, v tretjem razredu pa je bilo 13 učencev, od tega 7 dečkov in 6 deklic.  V okviru 

športne vzgoje sem v vsakem razredu izvedla tri učne ure iz plesnih vsebin. 

5. 3 Postopek dela 

Napisala sem plesni program druţabnih plesov, ki zajema devet učnih priprav z vsebinami 

plesnih iger – za vsak razred po tri – in jih izvedla z učenci v okviru redne športne vzgoje. Na 

koncu so se učenci z naučenimi plesi predstavili na zaključni prireditvi, kar sem tudi posnela 

in prilagam kot prilogo. 

5. 4 Obdelava podatkov 

Vsako učno pripravo sem po izvedbi analizirala in na koncu napisala še skupno analizo vseh 

izvedenih učnih ur. Priloţila sem tudi posnetek vseh plesov, ki so jih izvedli učenci na 

zaključni prireditvi. 
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6. 0 UČNE PRIPRAVE Z ANALIZAMI 

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 1 

Študentka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

Šola OŠ Videm pri Ptuju Čas 8.10 – 8.55 

Razred 2. Št. učencev 20 

Datum 16. 6. 2011 Spol učencev 10 deklic, 10 dečkov 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Majhen škrat 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Majhen škrat 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje in gibljivost 

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Majhen škrat 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu, 

krogu 

 delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor dovolj stran od stene, da se kdo ne 

zaleti. 

Učni 

pripomočki: 

radio, glasba: Plesna šola TARAS – CD Š+V 17 – En majhen škrat. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

Igra: »Hobotnica« 

Opis igre: 

Z izštevanko izberem nekoga, ki bo imel vlogo »hobotnice«. Le-ta se postavi na eno stran 

igrišča (je omejeno), vsi ostali pa na drugo stran. Hobotnica počne različne stvari in zraven 

pove ter pokaţe kaj dela, ostali jo posnemajo (Primer: »Hobotnica pije.« – pokaţe, kako pije). 

Naenkrat se hobotnica spomni in zavpije: »Hobotnica gre na lov!« Takrat steče proti drugemu 

koncu igrišča in poskuša uloviti čim več igralcev. Kdor je ulovljen, se na tistem mestu usede 

na tla in postane »lovka«. »Lovkina« naloga je, da z rokami poskuša koga ujeti, vendar se ne 

sme premikati po prostoru. 

Lovke čimprej vrnem v igro, da ne sedijo predolgo in se ohladijo. V igro jih vrnem tako, da 

zakličem: »Lovke osvobojene!« 

V primeru, da »hobotnica« predolgo lovi in nikogar ne ujame, igro prekinem in izberem še 

kakšno » hobotnico«.  
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 2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE OB ZGODBI (10 min) 

 Priloga 1 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Za motivacijo vprašam učence, ali poznajo kakšnega škrata, ali so ţe kdaj katerega videli 

in kako zgledajo škrati.  

2. Povem jim kratko zgodbo o škratu Rudiju, ki sem jo izpeljala iz besedila pesmi.  

3. Naučimo se plesne korake refrena pesmice. Pomagam si z besedilom pesmice, ki jo učenci 

ţe poznajo. Najprej se naučimo, kako delajo noge, ko to usvojijo, dodamo še gibanje rok. 

4. Demonstriram gibanje prve kitice. Zraven pojem. Učenci mi pomagajo. Nato poskusimo 

vsi skupaj. 

5. Ponovimo refren. 

6. Demonstriram gibanje druge kitice. Nato poskusimo vsi skupaj. 

7. Ponovimo refren. 

8. Demonstriram gibanje tretje kitice. Nato poskusimo vsi skupaj. 

9. Poveţemo vse kitice. Plešemo počasi, ob mojem petju.  

10. Po potrebi ponovimo. 

11. Zaplešemo nekoliko hitreje ob glasbi. 

 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesno igre Majhen škrat imamo na voljo pribliţno 25 minut. 

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Pri elementarni igri omejim igrišče.  

Učenci so razporejeni po prostoru. Obrnjeni so proti meni. Demonstriram gibanje tako, da 

sem obrnjena proti učencem. Nekatere gibe zaradi laţje predstave pokaţem tudi obrnjena v  

isto smer, kot plešejo učenci. 
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Skica prostora: 

 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

»Magični stol« 

Naredimo krog, tesno eden za drugim. Nato se počasi začnemo spuščati v sedeči poloţaj, tako 

da se na koncu usedemo na kolena sošolca. Poskušamo tako sedeti nekaj časa.  
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PRILOGA 1 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ OB ZGODBI 

 

Začetni 

poloţaj 

Opis vaje Št.  

po-

no- 

vi- 

tev 

Skica Namen Zgodba 

Stoja 

razkoračno,  

roke v 

priročenju. 

Zasuki glave 

v levo in v 

desno ter 

predkloni in 

zakloni 

glave. 

8 x  

 

Raztezna 

vaja  

za vratne 

mišice.  

Škrati se 

zbudimo, si 

pomanemo trudne 

oči in pogledamo 

skozi okno, 

kakšno je vreme. 

V sobo pokuka 

mama in nas 

vpraša, ali bomo 

kaj pojedli, 

preden gremo na 

delo. Pokimamo 

ji. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

priročenju. 

Kroţenje z 

rokami 

naprej in nato 

še nazaj. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

ramenski 

obroč. 

Vstanemo in se 

pretegnemo. 

Razgibamo svoje 

roke, da bomo 

lahko kopali 

zlato. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v boku. 

Izmenični 

zasuki trupa 

(2-krat v 

desno in 2-

krat v levo). 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Razgibamo tudi 

trup, da bomo 

lahko nosili teţko 

krošnjico, ko bo 

polna zlata. 

Leţa na 

hrbtu 

skrčno, roke 

v 

priročenju. 

Uleknitev z 

oporo na 

plečih in 

stopalih, 

zadrţanje in 

spust v leţo 

na hrbtu 

skrčno. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

kolka in 

trupa. 

In glede na to, da 

smo škratki zelo 

stari, moramo 

nujno ogreti svoje 

kolke, da nas 

bodo noge lahko 

nosile vso pot.  

Leţa na 

hrbtu, roke 

v 

priročenju. 

Zaporedno 

kroţenje z 

nogami – 

voţnja 

kolesa. 

2 x 

8 

 

Krepilna 

vaja za 

trebušne  

mišice. 

Tako, sedaj pa 

hitro na kolo, da 

ne zamudimo 

letala. 



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 26 - 
 

Leţa na 

trebuhu, 

roke v 

vzročenju. 

Dvig rok, 

ramen in nog 

v zaklon ter 

zadrţanje 

nekaj sekund 

in spust v 

začetni 

poloţaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 

Letalo nas ţe 

čaka. Vzletimo 

proti daljni 

Afriki. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

predročenju. 

Počepi. 2 x 

8 

 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice nog. 

In ţe smo 

prispeli. Pa 

pojdimo veselo 

na delo 

(korakamo). Joj, 

pazi, lisica! Hitro 

se skrijmo v 

travo. Je ţe 

odšla? 

Pokukajmo. 

Opora leţno 

spredaj. 

Dvig z 

rokami, 

pokrčitev 

nog, 

poskakovanje 

naprej in 

nazaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice rok. 

Huh, nevarnost je 

mimo. Od veselja 

malo poskočimo. 

Takole! 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

odročenju. 

Stresanje 

nog, rok in 

trupa. 

10 

s 

 

 

 

 

Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 

Uh, smo utrujeni. 

Hitro stresimo 

roke in noge, da 

si malo 

oddahnemo. 

Tako, sedaj pa s 

polno krošnjico 

zlata nazaj proti 

domu. Hajho, 

hajho, veseli 

škratki smo 

(zapojemo in 

zraven 

korakamo). 
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PRILOGA 2 

OPIS PLESA 

 

Majhen škrat 

Glasba: Plesna šola TARAS – CD Š+V 17 – En majhen škrat 

Motivacija: Škratek Rudi je majhen in ima dolgo sivo brado, ki mu sega vse do tal. Star je ţe 

kar 6198 let, a še vedno vsak dan pridno hodi na delo. Tako kot vsi škratki tudi on išče in 

koplje zlato, ki ga potem v svoji krošnjici nosi domov. Zelo rad pomaga dobrim ljudem, 

hudobneţe pa prezira. Zelo rad pa tudi pleše. Ima svoj najljubši ples, ki se ga bomo mi danes 

naučili. 

Začetna postavitev: Učencem naročimo, da si vsak poišče svoj prostor in da se obrnejo proti 

nam. 

Deli 

pesmi 

Štetje Razlaga Besedilo 

UVOD    

 2 x  

1-8 

Škrati odločno korakajo na mestu 

(desna, leva). 

 

REFREN    

 1-2 Skočijo v desno stran z leve na 

desno nogo in dvakrat zaploskajo. 

Enkrat, 

 3-4 Skočijo v levo stran z desne na 

levo nogo in dvakrat zaploskajo. 

enkrat, 

 5-8 Obrat v desno stran ter rahel počep 

in iztegnitev nog in roke v 

vzročenje. 

enkrat je bil en majhen škrat. 

 1-2 Skočijo v levo stran z desne na 

levo nogo in dvakrat zaploskajo. 

Enkrat, 

 3-4 Skočijo v desno stran z leve na 

desno nogo. 

enkrat, 

 5-8 Obrat v levo stran. enkrat je bil en škrat. 

1. KITICA    

 1-8 Z desno nogo stopijo rahlo naprej 

in se nagnejo dol in nato gor. Z 

rokami delajo valove, ki 

ponazarjajo bradico. 

Imel je dolgo bradico, vsa siva je 

bila. 

 1-8 Rahlo počepnejo, roke dajo na 

hrbet ter se v osmih korakih 

zavrtijo okrog svoje osi. 

Na hrbtu je nosil krošnjico, v njej 

polno zlata. 

REFREN 2 x  

1-8 

Se v celoti dvakrat ponovi.  

2. KITICA    

 1-4 Z desno nogo stopijo korak naprej 

in dvignejo levo koleno visoko 

Pomagal rad je vsem ljudem, 
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proti bradi, nato z levo stopijo 

korak naprej in gredo z desnim 

kolenom proti bradi. Roke imajo v 

predročenju in v komolcih 

pokrčene pred očmi. 

 5-8 Z desno nogo stopijo korak naprej 

in z levo nogo brcnejo daleč 

naprej, nato stopijo z levo nogo 

korak naprej ter z desno brcnejo. 

Roke so v odročenju in iztegnjene. 

ki dobri so bili. 

 1-4 Z desno nogo stopijo korak nazaj, 

desno roko pokrčijo v komolcih 

pred oči, nato stopijo z levo nogo 

korak nazaj ter hkrati pokrčijo levo 

roko pred oči. 

Hudobneţe preziral je, 

 5-8 Naredijo štiri kratke korake nazaj 

(desna, leva, desna, leva noga). Z 

rokami mahajo pred očmi. 

za njih ni imel moči. 

REFREN 2 x 

1-8 

Se v celoti dvakrat ponovi.  

3. KITICA    

 1-4 Stojijo razkoračno in iztegnejo 

desno roko naprej v predročenje 

ter nato še levo roko v 

predročenje. S kazalcema kaţejo 

naprej. Tako iztegnjeni roki 

potujeta v levo stran. 

Ti praviš, da ga ni bilo, 

 5-8 Desno roko dajo na čelo (kot da 

nekaj gledajo v daljavi), levo na 

hrbet ter s telesom potujejo od leve 

proti desni strani. 

dokazov res še ni. 

 1-4 Stojijo razkoračno in dvignejo 

najprej desno koleno visoko v zrak 

in nato še levo koleno. Roke imajo 

v odročenju in komolcih pokrčene. 

V pravljici pa ţivel bo, 

 5-8 Trikrat sonoţno poskočijo in se pri 

tem zavrtijo okrog svoje osi. Roke 

imajo v odročenju in iztegnjene. 

zato zapojmo si. 

REFREN 2 x  

1-8 

Se dvakrat v celoti ponovi.  
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ANALIZA prve učne ure 

Elementarne igre Hobotnica učenci niso poznali, zato mi je nekaj minut vzela razlaga navodil 

in pravil (omejila sem igrišče). Igrica je bila učencem zanimiva. Zelo so se razţiveli in vmes 

pozabili, kje je njihovo igrišče, zato sem jih morala kar nekajkrat opozoriti na to.  

Gimnastične vaje skozi zgodbo so jih pritegnile, vendar je kljub moji demonstraciji prihajalo 

do napak pri izvajanju vaj. Morala bi se boljše organizirati, da bi med vajami učence tudi 

popravljala, ne samo pazila na svojo pravilno in nazorno izvedbo posamezne vaje.  

Z zgodbico o škratih pri gimnastičnih vajah sem napeljala na glavni del ure. Za dodatno 

motivacijo pred učenjem plesne igre sem povedala še kratko zgodbico o škratku Rudiju, ki 

sem jo izpeljala iz samega besedila pesmi. Začela sem z učenjem refrena pesmi, ki je bil 

učencem tudi najteţji del in nam je vzel največ časa. Učila sem tako, da sem refren razdelila 

na manjše enote. Najprej sem odplesala en del, nato pa smo ga skupaj ponovili. Zraven sem 

tudi pela, saj so učenci pesmico ţe poznali in jim je bilo tako laţje. Tako smo se postopoma 

naučili posamezne dele in jih povezovali med seboj. Na koncu smo odplesali cel refren. Na 

enak način smo se naučili tudi kitice, ki so bile učencem veliko laţje, saj je večino gibanja 

narejenega po besedilu pesmice. Kitice so zato tudi hitreje usvojili. Po vseh naučenih delih 

pesmi smo povezali vse dele med seboj in odpeli ter odplesali celotno plesno-gibalno igro v 

počasnejšem tempu. Dobro nam je šlo, zato smo takoj zatem odplesali še ob glasbi, ki je 

nekoliko hitrejša. Ostalo mi je še nekaj časa, zato sem učence razdelila na polovico. Eni so 

bili gledalci, drugi pa plesalci. Nato so se seveda še zamenjali. Menim, da sem se učenja 

plesne igre lotila na pravilen način, saj je večina učencev ob koncu ure ţe odplesala ples brez 

večjih teţav. Nekoliko teţav sem imela z orientacijo. Nisem vedela, ali jim bo laţje, če 

plešem zrcalno ali z njimi, zato sem kombinirala. Izkazalo se je, da učencev to ni preveč 

motilo, vendar se bom v bodoče vseeno poskušala drţati enega načina demonstracije. 

»Magični stol« sem izbrala, ker je to sproščujoča aktivnost in se mi je zdela primerna za 

zaključek ure. Uspelo se nam je usesti brez večjih teţav in učenci so bili vidno veseli. 

Na splošno se mi je zdela ura uspešna. Uresničila sem zastavljeni cilj. Izbrana plesna igra je 

učence pritegnila. K temu je pripomogla dobra povezanost med deli ure, ki je bila vseskozi 

motivacijsko naravnana. Večina učencev je brez teţav usvojila to plesno igro, tako da menim, 

da sem izbrala primeren ples za to starostno stopnjo. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 2 

 

Študentka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

Šola OŠ Videm pri Ptuju Čas 9.00 – 9.45 

Razred 1. Št. učencev 16 

Datum 16. 6. 2011 Spol učencev 10 dečkov, 6 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesne igre Ţabje kopalke 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesne igre Ţabje kopalke 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost  

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Ţabje kopalke 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu 

 delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor dovolj stran od stene, da se kdo ne 

zaleti. 

Učni 

pripomočki: 

radio, glasba: Plesna šola TARAS – CD Š + V 10 – Ţaba rada bi kopalke: 

Romana Kranjčan. 

Literatura:  Heens, C. (2003). Žabica Nagica. Ljubljana: Zaloţba KRES d.o.o. 

 Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Zagorc, M. (2006). Ples v sodobni šoli – prvo triletje I. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

Igra: »Kdo se boji črnega moža« (z variacijami gibanja) 

Opis igre: 

Z izštevanko izberem nekoga, ki postane »črni moţ«. Le-ta se postavi na eno stran igrišča, vsi 

ostali pa na drugo stran igrišča. Črni moţ vpraša: »Kdo se boji črnega moţa?« Ostali 

odgovorijo: »Nihče!« Nato ponovno črni moţ: »Kaj pa če pride?« In odgovorijo: »Zbeţimo!« 

Nato stečejo drug proti drugemu in »črni moţ« poskuša ujeti čim več igralcev. Vsi ujeti 

postanejo »črni moţje«. Predvidevam, da to igrico učenci poznajo, zato jo popestrim z 

različnimi načini premikanja: ptički, medvedi, račke, sloni, muce, kače in na koncu ţabice, da 

se poveţe z naslednjim delom ure. 

Igro lahko stopnjujem tako, da izštejem več učencev, ki so hkrati »črni moţje«. To naredim v 

primeru, da igra z enim »črnim moţem« predolgo traja.  
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2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE OB ZGODBI (10 min) 

 Priloga 1. 

 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Ţabje kopalke je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

 

12. Za motivacijo povem delček zgodbice o Ţabici Nagici in jo poveţem z besedilom skladbe, 

na katero bomo plesali. Pokaţem tudi slikanico.  

13. Posujem učence s čarobnim prahom in vsi se spremenimo v ţabe. Naredimo nekaj ţabjih 

poskokov.  

14. Napovem plesno igro Ţabje kopalke. 

15. Učencem naročim, da se razporedijo tako, da ima vsak dovolj prostora in da me vsi dobro 

vidijo. 

16. Naučimo se plesne korake prve kitice. Pomagam si z besedilom pesmi, saj so gibi 

prilagojeni besedilu pesmi. Najprej sama pokaţem gibanje, nato poskusimo vsi skupaj. 

Gibanje demonstriram tako, da jih gledam. 

17. Enako naučim še drugo kitico. 

18. Povem, da je vmes še en instrumentalni del, kjer skačemo ţabje poskoke. 

19. Ponovimo celotno plesno igro frontalno. 

20. Naredimo dve vrsti in zaplešemo plesno igro tako, da gledamo drug drugega. 

21. Opozorim, da pri instrumentalnem delu ţabice odskačejo na mesto ţabice, ki pleše 

nasproti, in nazaj na svoje mesto. 

 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre imam na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 33 - 
 

Pri elementarni igri določim črti, za kateri se postavita obe skupini, in omejim igrišče.  

Najprej demonstriram ples frontalno, tako da  gledam učence. Ko plešemo v dveh vrstah, pa 

stojim na začetku vrst in na sredini, tako da me vsi dobro vidijo. 

Skica prostora: 

 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

Pica 

Sedemo v krog z nogami narazen, tesno drug za drugim, da lahko poboţamo hrbet soseda 

pred seboj. Nato na njegovem hrbtu naredimo pico: pognetemo testo, povaljamo testo, damo 

nanj šunko, potrosimo sir, dodamo gobe … in pico spečemo.  
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PRILOGA 1 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ OB ZGODBI 

 

Začetni 

poloţaj 

Opis vaje Št.  

po-

no- 

vi- 

tev 

Skica Namen Zgodba 

Stoja 

razkoračno,  

roke v 

priročenju. 

Zasuki glave 

v levo in v 

desno ter 

predkloni in 

zakloni 

glave. 

8 x  

 

Raztezna 

vaja  

za vratne 

mišice.  

Ţabice se 

zbudimo, si 

pomanemo trudne 

oči in pogledamo 

po močvirju ter v 

nebo. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

priročenju. 

Kroţenje z 

rokami 

naprej in nato 

še nazaj. 

8 x  

 
 

 

Raztezna 

vaja za 

ramenski 

obroč. 

Tako kot vsako 

jutro najprej 

vstanemo, se 

pretegnemo in 

potelovadimo.  

Najprej 

razgibamo svoje 

dolge sprednje 

krake, 

Stoja 

razkoračno, 

roke v boku. 

Izmenični 

zasuki trupa 

(2-krat v 

desno in 2-

krat v levo). 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

nato še trup. 

Leţa na 

hrbtu 

skrčno, roke 

v 

priročenju. 

Uleknitev z 

oporo na 

plečih in 

stopalih, 

zadrţanje in 

spust v leţo 

na hrbtu 

skrčno. 

2 x 

8 

 

 
 

Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

kolka in 

trupa. 

Pa pojdimo 

(odskačemo z 

ţabjimi poskoki). 

Prišli smo do 

vode. Uf, smo se 

utrudili. Dajmo se 

malo nastaviti 

sončnim ţarkom.  

Leţa na 

hrbtu s 

pravokotno 

pokrčenimi 

nogami v 

zraku, roke 

v 

priročenju. 

Dotiki tal 

izmenično s 

prsti desne in 

leve nogo. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

trebušne  

mišice. 

Zdaj pa s prstki 

na spodnjih 

krakih 

poskusimo, ali je 

voda hladna. 
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Leţa na 

trebuhu, 

roke v 

vzročenju. 

Dvig rok, 

ramen in nog 

v zaklon ter 

zadrţanje 

nekaj sekund 

in spust v 

začetni 

poloţaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 

Pogumno 

skočimo v vodo 

(ponazorimo skok 

z gibanjem) in 

zaplavamo. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

predročenju. 

Počepi. 2 x 

8 

 

 

 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice nog. 

Joj, nekaj je v 

vodi. Hitro 

skočimo v visoko 

travo in se 

skrijemo 

(skočimo in 

počepnemo). 

Nekajkrat 

pokukamo iz 

trave in se 

prepričamo, da se 

nimamo ničesar 

več bati. 

Opora leţno 

spredaj. 

Dvig z 

rokami, 

pokrčitev 

nog, 

poskakovanje 

naprej in 

nazaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice rok. 

Nevarnost je 

mimo. Dajmo še 

malo zaplavati v 

tako lepem 

vremenu. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

odročenju. 

Stresanje 

nog, rok in 

trupa. 

10 

s 

 

Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 

Uh, smo se 

naplavali. Hitro 

stresimo vse 

svoje krake, da se 

čimprej 

posušimo. 
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PRILOGA 2 

OPIS PLESA 

 

Glasba: Plesna šola TARAS – CD Š + V 10 – Ţaba rada bi kopalke: Romana Kranjčan. 

 

Motivacija: Nekega lepega dne se je ţabica Nagica odpravila na sprehod. Našla je veliko 

zanimivih reči: ogrizek, prazno pločevinko od mačje hrane, prazno steklenico … in nazadnje 

še nekaj zelo nenavadnega! V travi je leţala slika in na njej so bili ljudje. Radovedno si jih je 

ogledala: vsi so bili oblečeni! Potem se je zastrmela še v svojo zrcalno podobo v vodi. In kaj 

je videla? Na sebi ni imela ničesar. Bila je čisto naga! Naga nagcata kakor paglavček! Zardela 

je od sramu. Najrajši bi se udrla v zemljo. Nato pa je prišla na briljantno idejo. Odločila se je, 

da si bo kupila kopalke. Hotela je imeti zelene, ker bi ji najbolje pristajale. Odšla je v 

trgovino, a ţalostno ugotovila, da nimajo zelenih kopalk zanjo. Nato pa je na zgornji polici 

zagledala kotalke. Njene velike oči so se ji zasvetile od sreče. Tako si je ţabica Nagica 

namesto kopalk kupila kotalke in se še danes veselo kotalka po močvirju – naga seveda, saj 

ţabe ne potrebujejo oblek. 

Začetna postavitev: Dve vrsti. Učenci so obrnjeni drug proti drugemu. Pazimo, da je med 

učenci v vrsti dovolj velik razmik, da se med plesanjem ne motijo. 

 

Deli pesmi Štetje Razlaga Besedilo 

Uvod    

 1-8 Sedijo na tleh v turškem 

sedu. 

 

1. KITICA    

 1-8 Z rokama opišejo dva kroţna 

giba naprej. 

Ţaba rada bi kopalke, 

 1-8 Na desni in levi strani boka z 

rokami štirikrat ponazorijo 

vezanje kopalk. 

majhne lepe minimalke, 

 1-8 Dvakrat dvignejo ramena 

(skomignejo) 

ker pa nimajo zelenih 

 1-8 Stegnejo roke v predročenje 

in s kazalcema osemkrat 

pomigajo desno, levo. 

si ne kupi sploh nobenih; 

 1-8 Se ponovi. ker pa nimajo zelenih, 

 1-8 Se ponovi. si ne kupi sploh nobenih. 

2. KITICA    

 1-8 Ponazorijo skok v vodo ter 

štirikrat skočijo z ene noge na 

drugo ter zraven stresajo roke 

in noge. 

Gola v mlačno vodo skoči, 

 1-8 Ponazorijo skok v vodo ter 

štirikrat skočijo z ene noge na 

drugo ter zraven stresajo roke 

in noge. 

glavo, koţo, krake zmoči, 
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 1-8 Izmenično štirikrat dvignejo 

desno in levo nogo ter 

vsakokrat plosknejo pod 

kolenom. 

škoda novcev za kopalke, 

 1-8 Tečejo na mestu in izmenično 

mahajo s pokrčenimi rokami 

dol, gor. 

jutri kupim si kotalke; 

 1-8 Se ponovi. škoda novcev za kopalke, 

 1-8 Se ponovi. jutri kupim si kotalke. 

VMESNI 

DEL 

4 x 

1-8 

Z ţabjimi poskoki skačejo na 

mesto sošolca/ke, ki sedi 

nasproti, ter nazaj na svoje 

mesto in se usedejo. 

 

1. KITICA 6 x 

1-8 

Se v celoti ponovi.  

2. KITICA 6 x 

1-8 

Se v celoti ponovi.  
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ANALIZA druge učne ure 

Po pričakovanju so elementarno igro Črni moţ učenci ţe dobro poznali, zato natančna 

navodila niso bila potrebna. Preverila sem samo, ali vse razumejo. Prejšnjo uro sem opazila, 

da sem premalo poudarila, kje je igralno polje, zato sem se pri tej uri potrudila, da sem to še 

posebej izpostavila. To pravilo je zato bilo bolje upoštevano. Nekoliko teţav so jim 

povzročala različna gibanja, saj nekateri niso zdrţali, da bi se celo pot gibali, kot sem jim 

naročila, in so vmes začeli teči, čeprav sem nekajkrat povedala in pokazala, da tega ne smejo 

narediti. Menim, da bi tudi to pravilo začeli upoštevati, če bi igrico večkrat igrali. Zdela se mi 

je dobra, saj se na tak način ţe tudi razgibajo, kar je za vsako uro športne vzgoje izredno 

pomembno. S to igro sem povezala tudi naslednji del ure – specialno ogrevanje, saj sem jim 

na koncu naročila, da se gibajo kot ţabe. 

Za motivacijo pred začetkom gimnastičnih vaj sem jih posula s čarobnim prahom in jih 

spremenila v ţabe do konca ure. To je učence zelo pritegnilo in res so se vţiveli v vloge ţabic. 

Gimnastične vaje sem peljala skozi zanimivo zgodbo o ţabi, ki je šla raziskovat močvirje. 

Učenci so uţivali. Trudila sem se, da sem čim bolj nazorno kazala vaje in zraven poudarila, 

kaj je pri določeni vaji pomembno. Tu in tam mi je uspelo tudi popraviti kakšnega učenca. Ni 

pa mi uspelo, da bi cel čas hodila naokrog in učence popravljala, ker mi je pri tej uri bilo 

pomembnejše, da učence z zgodbo motiviram za učenje plesne igre. Menim, da mi je to dobro 

uspelo. 

Preden smo začeli učenje plesa, smo se malo umirili in povedali zgodbo o Ţabici Nagici, ki 

sem jo povezala z besedilom skladbe, na katero smo plesali. Učenci so zgodbico o Ţabici 

sicer ţe poznali, a jih je moja verzija vseeno zelo pritegnila. Ta kratka zgodbica je bila uvod v 

učenje plesne igre. 

Učenja sem se lotila frontalno. Ves čas sem bila obrnjena proti učencem, da sem videla, kako 

se gibljejo. Učenja sem se lotila zelo postopno: najprej en del 1. kitice in ga ponovili, nato še 

drugi del 1. kitice in ga ponovili, nato pa povezali prvi in drugi del 1. kitice. Na enak način 

sem naučila še 2. kitico. Nato smo počasi ob mojem petju povezali še 1. in 2. kitico. Tak 

način učenja je bil še malo bolj postopen, kot sem predvidela v metodični pripravi. Izbrala 

sem ga spontano, ker se mi je zdelo to potrebno. Menim, da sem se dobro odločila, saj je 

večina učencev usvojila gibe. Tudi potem, ko sem spremenila postavitev in jih postavila v dve 

vrsti, niso imeli nobenih teţav. Skrbelo me je, ker nisem točno vedela, kam naj se postavim, 

ko bosta formirani vrsti. Postavila sem se en konec vrst in na sredino, da so me vsi lahko 

dobro videli. Menim, da sem se dobro postavila, saj so učenci brez teţav sledili. 

Za zaključek  sem izbrala igro za sproščanje in umirjanje, ki sem jo poimenovala Pica. Ta igra 

sicer ni več imela nobene veze z ţabicami, a se mi je vseeno zdela primerna za konec te ure, 

saj je preprosta, učenci se ob njej umirijo in pripravijo na delo v razredu. 

Na splošno sem z uro zelo zadovoljna. Bolj kot sem pričakovala, saj praktično ni bilo nobenih 

zapletov. Izpeljala sem jo tako, kot sem jo načrtovala, še nekoliko bolj sistematično in 

postopno. Lahko rečem, da sem uresničila zastavljeni cilj. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 3 

 

Študentka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

Šola OŠ Videm pri Ptuju Čas 10.05 – 10.50 

Razred 3. Št. učencev 13 

Datum 16. 6. 2011 Spol učencev 7 dečkov, 6 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Gremo okrog sveta 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Gremo okrog sveta 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost  

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Gremo okrog sveta 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu 

 delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri dam blazine dovolj vstran od stene, da se kdo ne zaleti. 

Učni 

pripomočki: 

radio, glasba: Gremo okrog sveta.mp3, globus. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Petkovšek, M., Kremţar, B. (1986). 100 + 1 igra: za učence nižjih 

razredov osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo. 

 http://www.plesnomesto.si/index.php?page=video&catid=27&movie=297. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

Igra: »Menjaj državo« 

Opis igre: 

Na tleh so štiri blazine. Vsaka predstavlja eno drţavo, ki jo določijo učenci (npr. Slovenija, 

Hrvaška, Avstrija, Madţarska). Po skupinah se usedejo vsak na svojo blazino. Pred začetkom 

igranja, moram preveriti, ali so si zapomnili vse drţave. Določim, katere drţave morajo 

zamenjati mesta (npr. »Slovenija k Hrvaški!« - Slovenija in Hrvaška morata zamenjati mesta). 

Igro stopnjujem tako, da po določenem času, ko obvladajo pravila, povem še, na kakšen način 

morajo zamenjati mesta (npr. v koloni, v krogu, skačejo ipd.). 

 

  

http://www.plesnomesto.si/index.php?page=video&catid=27&movie=297
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2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE (10 min) 

 Priloga 1. 

 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Gremo okrog sveta je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Ţe na samem začetku prinesem globus. Malo si ga pogledamo. Povem jim, da sem ga 

prinesla, ker bomo danes potovali okrog sveta. 

2. Pred začetkom učenja plesne igre Gremo okrog sveta učence vprašam, ali si ţelijo 

prepotovati svet. Povem jim, da bomo danes to storili. Najprej bomo šli z vlakom, nato se 

bomo peljali po rekah in morjih s čolnom, potovali bomo tudi z letalom in na koncu še z 

avtom. Boste videli, kako pisan in lep je naš planet. 

3. Najprej pokaţem, kako potujemo z vlakom, čolnom, letalom in avtom. Učenci posnemajo 

gibanje. 

4. Naučimo se prvo kitico. Najprej pokaţem, nato ponovimo vsi skupaj.  

5. Povem, da se pri ostalih kiticah nič ne spremeni, le prevozno sredstvo zamenjamo. 

6. Naučimo se še refren. Najprej ga počasi pokaţem, nato pa ga ponovimo vsi skupaj.  

7. Poskusimo refren še v vseh štirih smereh. 

8. Poskusimo eno kitico in refren odplesati v koloni ob mojem petju v nekoliko počasnejšem 

tempu. 

9. Zaplešemo ob glasbi. 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za plesno igro Gremo okrog sveta imamo na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Najprej demonstriram frontalno, tako da sem obrnjena proti učencem (jih gledam). Učenci so 

najprej razporejeni po prostoru in obrnjeni proti meni. Potem poskusimo vse odplesati še v 

koloni. 
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Skica prostora: 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

»Roţica« 

Učenci formirajo krog in se uleţejo na trebuh z glavami skupaj. Ob tihi in mirni glasbeni 

spremljavi z gibanjem spremljajo zgodbo. 

In smo v Sloveniji. Nekje na Pohorju spi majhna roţica. Zjutraj, ko jo poboţajo prvi sončni 

ţarki, odpre svoje trudne oči in pogleda v nebo. Vidi, da je lep sončen dan, in začne počasi 

rasti in stegovati proti nebu svoje liste. Na koncu odpre tudi svoj cvet in ga nastavi soncu. 

Zapiha rahla sapica in zamaje roţico v levo,  desno in naprej, nazaj. Nato pa sonce prekrije 

črn oblak, zato roţica počasi zapre svoj cvet. Padejo prve deţne kapljice in roţica se počasi 

spusti nazaj proti tlom, stegne svoje liste, zapre svoje trudne oči in zaspi. 
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PRILOGA 1 

 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ OB ZGODBI 

 

Začetni 

poloţaj 

Opis vaje Št.  

po-

no- 

vi- 

tev 

Skica Namen Zgodba 

Stoja 

razkoračno,  

roke v 

priročenju. 

Zasuki glave 

v levo in v 

desno ter 

predkloni in 

zakloni 

glave. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja  

za vratne 

mišice.  

Gremo na 

potovanje. Kam 

bomo šli? 

Poglejmo na 

vzhod in zahod 

pa še na sever in 

jug … hmm … še 

vedno ne vemo 

… Kaj pa če bi jo 

mahnili kar okrog 

sveta? Pa 

pojdimo! 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

priročenju. 

Kroţenje z 

rokami 

naprej in nato 

še nazaj. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

ramenski 

obroč. 

Pot bo dolga in 

naporna, zato se 

moramo najprej 

dobro razgibati. 

Najprej roke. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v boku. 

Izmenični 

zasuki trupa 

(2-krat v 

desno in 2-

krat v levo). 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Nato še trup. 

Leţa na 

hrbtu 

skrčno, roke 

v 

priročenju. 

Uleknitev z 

oporo na 

plečih in 

stopalih, 

zadrţanje in 

spust v leţo 

na hrbtu 

skrčno. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

kolka in 

trupa. 

Na poti bodo 

najbolj trpele 

noge, zato dajmo 

ogreti še svoje 

kolke. 

Leţa na 

hrbtu, roke 

v 

priročenju. 

Zaporedno 

kroţenje z 

nogami – 

voţnja 

kolesa. 

2 x 

8 

 

Krepilna 

vaja za 

trebušne  

mišice. 

Najprej bomo 

potovali kar s 

kolesom. Pa 

gremo! 
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Leţa na 

trebuhu, 

roke v 

vzročenju. 

Dvig rok, 

ramen in nog 

v zaklon ter 

zadrţanje 

nekaj sekund 

in spust v 

začetni 

poloţaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 

Ţe dolgo si 

ţelimo videti lepo 

zeleno pokrajina, 

zato najprej 

odletimo na 

Irsko. Z letalom 

seveda. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

predročenju. 

Počepi. 2 x 

8 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice nog. 

Let je bil dolg, 

zato dajmo 

narediti nekaj 

počepov, da se 

ogrejemo. 

Opora leţno 

spredaj. 

Dvig z 

rokami, 

pokrčitev 

nog, 

poskakovanje 

naprej in 

nazaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice rok. 

Pa še nekaj 

poskokov, da se 

prebudimo. In 

hop nazaj na kolo 

po zeleni Irski. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

odročenju. 

Stresanje 

nog, rok in 

trupa. 

10 

s 

 

Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 

In ţe se večeri. 

Videli smo 

prekrasno Irsko, 

zdaj pa hitro spat, 

kajti pot okoli 

sveta bo še dolga. 
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PRILOGA 2 

 

OPIS PLESA 

 

Gremo okrog sveta 

Glasba: Gremo okrog sveta.mp3 – posredoval g. Joţe Potrebuješ 

Motivacija: Si kdaj ţelite, da bi prepotovali svet? Danes bomo to storili. Najprej bomo šli z 

vlakom, nato se bomo peljali po rekah in morjih s čolnom, potovali bomo tudi z letalom in na 

koncu še z avtom. Boste videli, kako pisan in lep je naš planet. 

Začetni poloţaj: učenci stojijo v koloni. 

Deli pesmi Štetje Razlaga Besedilo 

Uvod 2 x  

1-8 

Korakajo v koloni. Drţijo se za 

ramena. Kolona potuje v 

krogu. Vsi začnejo z desno 

nogo. 

 

1. KITICA 4 x 

1-8 

* Ves čas se premikamo v 

koloni. 

 

 1-8 Korakajo v koloni, roke 

opisujejo kroţna gibanja 

(vlakec). 

Vlak nas ţe pelje, kakšne so ţelje, 

gremo okrog sveta. 

 1-8 Stegnejo roke v vzročenje in 

mahajo štirikrat desno, levo. 

Spet nas veselo sonce bo grelo, 

kdo bi ostal doma. 

 1-8 Štirikrat potujejo roke dvakrat 

dol k desnemu boku (pokaţejo 

reke) in dvakrat gor v 

vzročenje na desno stran 

(pokaţejo gore). 

Reke in polja, gore in morja, vabi 

nas širni svet. 

 1-8 Roke opisujejo kroţna gibanja 

(vlakec). 

Vlak nas ţe pelje, kakšne so ţelje, 

pisan je naš planet. 

REFREN 4 x 

1-8 

* Refren se ponovi štirikrat, 

vsakokrat v novo smer. 

Začnejo tako, da se obrnejo 

ven iz kroga, nato pa se 

obračajo v desno smer. Zraven 

ves čas korakajo na mestu. 

Vedno začnejo korakati z 

desno nogo. 

 

 1-2 Stegnejo desno roko v 

predročenje in nato še levo 

roko. 

La-la … 

 3-4 Pokrčijo desno roko na levo 

ramo in nato še levo roko na 

desno ramo (roke so prekriţane 

na ramenih). 
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 5-6 Dajo desno roko v bok in nato 

še levo roko. 

 

 7-8 Naredijo še dva koraka in nato 

obrat v novo smer in hkrati 

plosk. 

 

2. KITICA 4 x 

1-8 

* Vse je enako, le da potujejo s 

čolnom: štirikrat stegnejo roke 

v predročenje in jih nato 

pokrčijo.  

 

REFREN 4 x 

1-8 

* Se v celoti ponovi.  

3. KITICA 4 x 

1-8 

* Vse je enako, le da potujejo z 

letalom: roke iztegnejo v 

odročenje ter se štirikrat rahlo 

nagnejo na desno in levo. 

 

REFREN 4 x 

1-8 

* Se v celoti ponovi.  

4. KITICA 4 x 

1-8 

* Vse je enako, le da potujejo z 

avtom: z rokami delajo 

polkroţne gibe (vozijo avto). 

 

REFREN 4 x 

1-8 

* Se v celoti ponovi.  

ZAKLJUČEK 4 x 

1-8 

Potujejo v koloni. Drţijo se za 

ramena. Na koncu skočijo 

visoko v zrak. 
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ANALIZA tretje učne ure 

Ţe takoj na začetku sem učence motivirala z globusom in jih pripravila na to, da bomo danes 

potovali okrog sveta. Takoj jih je pritegnilo. 

Elementarno igro »Menjaj drţave« sem izbrala zaradi povezanosti med deli ure. Malo me je 

bilo strah, saj sem jo z učenci izvajala prvič in nisem točno vedela, ali se je bom pravilno 

lotila. Učence sem postavila v vrsto po velikosti. Prvi trije so si izbrali drţavo in se usedli na 

prvo blazino itd. Tako sem najhitreje dobila štiri skupine. Preden smo začeli igrati, sem dobro 

preverila, ali so si učenci res zapomnili, prebivalci katere drţave so. Drţavam sem dajala 

različne naloge. Ko sem bila prepričana, da ni več nobene dileme, sem povedala nadaljna 

navodila. Nato so najprej menjavali mesta s tekom, potem sem igro ustavila in povedala, da 

od sedaj naprej mesta menjujejo v koloni. Presenečena sem bila, da je učencem tako dobro 

šlo, saj sem še jaz imela teţave, katera drţava je kje. Moj strah je bil odveč, igra je dobro 

uspela. Lahko bi jo edino igrali kakšno minuto dlje. 

Za gimnastične vaje sem spet izbrala zgodbo, saj smo nekaj časa porabili ţe za pripravljanje 

in pospravljanje blazin in nisem hotela, da bi dodaten čas izgubljali še s pripravljanjem 

rekvizitov. Zgodbo sem izbrala tudi zaradi prijetnih izkušenj in odzivov učencev v prejšnjih 

urah. Po pričakovanju so gimnastične vaje izvajali ţe pravilneje in je bilo potrebnega manj 

popravljanja.  

Iz zgodbe, ki je spremljala gimnastične vaje, sem kar nadaljevala v učenje plesa. Učiti sem 

začela frontalno, obrnjena proti učencem. Najprej smo se naučili, kako potujemo z različnimi 

prevoznimi sredstvi (vlak, čoln, letalo, avto). Nato sem postopno naučila 1., potem 2., 3. in 4. 

kitico. Ta del je potekal kar hitro, saj se gibanje iz kitice v kitico ponavlja, le prevozno 

sredstvo se zamenja. Potem smo povezali vse skupaj. Sledilo je učenje refrena, ki so ga hitro 

usvojili. Teţave so se pojavile, ko smo morali refren odplesati v različne smeri. Najprej sem 

pokazala, v katero smer se obračamo, nato pa smo počasi dodali še gibanje. To smo kar 

nekajkrat ponovili, da so usvojili gibanje in se navadili obračanja. Sedaj smo celoten ples 

poskusili odplesati še v koloni. Čisto na koncu smo ga ponovili še na glasbo. Spet se pri 

učenju plesne igre nisem čisto drţala metodične priprave, saj je zelo teţko predvideti, kako se 

bodo učenci odzivali, in je treba biti kar spontan ter se sproti prilagajati potrebam učencev. 

Za zaključek sem izbrala sprostilno igro »Roţica«, pri kateri morajo učenci dobro poslušati 

zgodbo in jo spremljati z umirjenim gibanjem. Zaradi umirjenega gibanja se mi je zdela 

primerna za zaključni del ure. 

Na splošno sem z izvedbo ure zadovoljna. Potekala je tako, kot sem si jo zamislila, brez 

večjih odstopanj. Uresničila sem zastavljeni cilj, saj so se učenci naučili plesno igro. Ob 

koncu jim je teţave še povzročala orientacija pri obračanju v refrenu, ampak menim, da je to 

stvar vaje in da jim po nekaj ponovitvah tudi ta del ne bo več povzročal teţav. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 4 

 

Študenka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

OŠ OŠ Videm pri Ptuju Čas 8.10 – 8.55 

Razred 1. Št. učencev 16 

Datum 17. 6. 2011 Spol učencev 10 dečkov, 6 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Pozdravni ples 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Pozdravni ples 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost  

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Pozdravni ples 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 

 



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 49 - 
 

Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu, 

krogu 

x delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor. 

Učni 

pripomočki: 

radio, boben, glasba: TARAS – CD – CIC – 2. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Sicherl-Kafol, B., Gaberščik, A., Zalar Rener, K. (2009). Ringaraja, 

pesem nam ugaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

 

Igra: »Dober dan« 

Opis igre: 

Zvok bobna popelje otroke na sprehod. Po prostoru hodijo na različne ritmične vzorce. Na 

dogovorjeni znak (npr. tlesk) sprehajalci obstanejo in pogledajo najbliţjega soseda, se mu 

nasmehnejo, mu pomeţiknejo, mu pomahajo in podobno (komunicirajo le neverbalno). Zatem 

nadaljujejo pot na dane ritmične vzorce. 

Ogrevanje stopnjujem tako, da najprej igram počasnejše ritmične vzorec, nato pa vedno 

hitrejše in kompleksnejše. 

2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE V PARU (10 min) 

 Priloga1. 
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GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Pozdravni ples je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Plesno igro izjemoma začnem učiti kar v krogu s  pomočjo deljenja vlog (prijatelj, sosed). 

Preverim, ali so razumeli, kdo je kdo (npr. prijatelji roke gor ipd.). 

2. Počasi in postopno začnem učiti prvi del. Najprej demonstriram, nato počasi ponovimo vsi 

skupaj. Po potrebi večkrat. Učim po manjših delih in jih nato zdruţujem v večje. Hitrost 

učenja prilagajam učencem. 

3. Na enak način naučim še drugi in tretji del. 

4. Ponovimo vse skupaj v celoti. 

5. Zaplešemo na glasbo. 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre Pozdravni ples imam na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Plesno igro zaradi enostavnosti izjemoma začnem učiti kar v krogu. Tako me vsi dobro vidijo 

in me lahko posnemajo. 
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ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

“Masaža” 

Učenci se na umirjeno glasbo počasi premikajo v sklenjeni koloni, pri tem morajo paziti na 

potrebno usklajenost gibanja med seboj. Sklenejo krog, stresejo noge in roke ter sedejo na tla. 

Vsak si poišče par. Drug drugemu najprej sprostita mišice rok in nog ter se zmasirata. Učenci 

vse počnejo po mojih navodilih. Govorim počasi in umirjeno. 
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PRILOGA 1 

 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ V PARU 

Začetni poloţaj Opis vaje Skica Št. 

ponovitev 

Nam 

en 

Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Obrnjena eden proti 

drugemu s hrbtom. 

Vzpon na prste čim višje 

in zadrţanje, roke damo 

v vzročenje.  
 

8 x Raztezna 

vaja za 

noge, roke 

in trup. 

Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Obrnjena eden proti 

drugemu s hrbtom. 

Kroţenje glave. Najprej 

v eno smer in nato še v 

drugo. 

 

3 x  Raztezna 

vaja za vrat 

in vratne 

mišice. 

Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Obrnjena eden proti 

drugemu s hrbtom. 

Drţita se za roke. 

Zasuk v eno smer in v 

drugo smer. Pogled za 

roko. 

 

8 x Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Leţa na hrbtu skrčno, 

roke v priročenju. 

Leţita eden zraven 

drugega, tako da se 

dotikata z boki. 

Uleknitev z oporo na 

plečih in stopalih, 

zadrţanje in spust v leţo 

na hrbtu skrčno.   

2 x 8  Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

trupa in 

kolka. 

Leţa na hrbtu, 

raznoţno, stopala 

čelno. Noge so v 

kolenu pokrčene. 

Voţnja kolesa. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na hrbtu. S 

stopali se zatakneta. 

Dvig v sed, plosk z 

dlanmi in nato spust v 

leţo na hrbtu. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na trebuhu, roke 

v vzročenju. Drţita 

se za roke. 

Dvig roke, ramen in nog 

v zaklon ter zadrţanje in 

nato spust. 
 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 

Stoja sonoţno 

(zraven črte). 

Sonoţni poskoki preko 

črte. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

noge. 
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Stoja razkoračno, 

predklon naprej, 

drţita se za roke. 

Rahlo potiskanje 

sošolca. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

roke. 

Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Stresanje celega telesa. 

 

10 s Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 
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PRILOGA 2 

OPIS PLESA 

Glasba: TARAS – CD – CIC – 2. 

 

Motivacija: Pozdravni ples je ples prijateljev, in ker smo v razredu sami prijatelji in 

prijateljice, je prav, da se ga naučimo. 

 

Začetna postavitev: stojimo v krogu, vsak zraven svojega para. 

Pozdravni ples 

Deli pesmi Štetje Razlaga Besedilo 

UVOD 1-8   

  Korakajo na mestu z rokami v boku. Začnejo z desno 

nogo. 
 

1. DEL 2 x  

1-8 
  

 1-2 Prijatelj se obrne v desno in pogleda svojega soseda. 

Tudi sosed se obrne k njemu. Drug drugemu se 

priklonita in glasno pozdravita. Roke imata sklenjene na 

hrbtu. 

Dober dan! 

 3-4 Naredijo tri korake na mestu (desna, leva, desna noga) 

in se pri tem obrnejo k drugemu sosedu (prijatelj se torej 

obrne k levemu sosedu). Zraven tudi trikrat zaploskajo. 

 

 5-6 Priklonijo se še drugemu sosedu in si na glas zaţelijo 

lahko noč. 

Lahko noč! 

 7-8 Naredijo tri korake na mestu (desna, leva, desna noga) 

in se pri tem obrnejo k prvemu sosedu. Zraven tudi 

trikrat zaploskajo 

 

 1-8 Se vse ponovi.  

2. DEL 2x 

1-8 
  

 1-8 Se zavrtijo s sosedom pod komolcem v desno smer.  

 1-8 Se zavrtijo s sosedom pod komolcem v levo smer.  

3. DEL 2x 

1-8 

  

 1-2 Naredijo dva koraka naprej v krog (desna, leva noga).  

 3-4 Naredijo tri korake na mestu (desna, leva, desna noga) 

in hkrati trikrat zaploskajo. 
 

 5-6 Naredijo dva koraka nazaj iz kroga (desna, leva noga).  

 7-8 Naredijo tri korake na mestu (desna, leva, desna noga) 

in hkrati trikrat zaploskajo. 
 

 1-8 Se vse ponovi.  

4. DEL 4x 

1-8 
  

 2x 

1-8 

Primejo se za roke in se premikajo s prisunskimi koraki 

v desno smer. 
 

 2x S prisunskimi koraki se pomikajo v levo smer.  
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1-8 

 

ANALIZA četrte učne ure 

Elementarno igrico »Dober dan« sem izbrala, ker mi je bila všeč povezava z glavnim delom 

ure, kjer smo se naučili plesno igro Pozdravni ples. Ta igra sicer ni bila tako aktivna, kot jo po 

navadi izberemo za uvodni del učne ure športne vzgoje, se mi je pa zdela smiselna za uvod v 

uro plesne vzgoje, saj so morali dobro poslušati in se premikati po ritmu. Ravno ritem pa je 

pri plesnih vsebinah izrednega pomena in s premikanjem po ritmu ima veliko otrok precej 

teţav. Tudi v tem razredu so imeli teţave. Niso dobro poslušali in so v večini tekali, tudi ko 

sem igrala počasi, kljub temu da sem jih na začetku in vmes večkrat opozorila, naj napnejo 

ušesa. Zdi se mi, da tega še niso velikokrat počeli, saj bi po mojem mnenju učenci morali 

imeti manj teţav z gibanjem po ritmu. 

Gimnastične vaje v paru sem izbrala, ker se tudi plesna igra pleše v paru. Zdelo se mi je 

smiselno tudi z organizacijskega vidika, da se v pare razdelimo ţe v uvodnem delu ure in tako 

ostanemo do zaključnega dela. Z izvajanjem vaj so imeli kar nekaj teţav. Morda jih še niso 

počeli na tak način. Veliko sem jih morala popravljati, zato sem vajo najprej demonstrirala z 

izbranim učencem, nato pa sem hodila naokrog in popravljala učence. Menim, da bi po 

nekajkratnem ponavljanju istega sklopa učenci na tej starostni stopnji bili sposobni vaje 

izvesti pravilno. 

Pozdravni ples se pleše v krogu in izjemoma sem ga tako začela tudi učiti, saj je ples 

enostaven in se mi je zdelo predhodno frontalno učenje v vrsti nepotrebno. Razdelila sem 

vloge, da sem laţje razloţila, h komu se kdaj obračajo. To se mi je obrestovalo, saj so učenci s 

pomočjo vlog (prijatelj, sosed) plesno igro hitreje usvojili, kot sem pričakovala. Nekoliko 

teţav so imeli pri bočnem skakanju prisunskih korakov v desno in v levo, pri čemer so se 

morali drţati za roke. Zelo zabavno se jim je namreč zdelo, da pri tem padajo, se vlečejo ipd. 

Motivirala sem jih tako, da sem jim rekla, da smo mi vrtiljak, in če ţelimo, da se bo kdo hotel 

peljati z nami, se ne smemo spustiti, saj bi tako koga poškodovali. To je delovalo in na koncu 

smo tudi to figuro izvedli pravilno. Dvakrat smo jo uspeli zaplesati na glasbo. Pričakovala 

sem, da nam bo uspelo samo enkrat. Ostal nam je celo še čas, da smo enkrat ponovili Ţabje 

kopalke, česar v učni pripravi nisem niti predvidevala. 

Za zaključni del ure sem izbrala masaţo. Je sproščujoča aktivnost, ki se mi zdi primerna za 

zaključni del po večjem naporu, zato jo vedno rada izvajam. Med masaţo sem za laţje 

razumevanje, kako morajo masirati, govorila, da piha veter, pada deţ, pada toča ipd., in 

učenci so moje besede pretvorili v gib.  

Na splošno sem z izvedbo ure zadovoljna, saj sem dosegla zastavljeni cilj in uspela še 

ponavljati in utrjevati plesno igro, ki smo se jo ţe naučili. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 5 

 

Študenka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

OŠ OŠ Videm pri Ptuju Čas 9.00 – 9.45 

Razred 2. Št. učencev 20 

Datum 17. 6. 2011 Spol učencev 10 dečkov, 10 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Polţek 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Polţek 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost 

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Polţek 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu, 

krogu 

x delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor. 

Učni 

pripomočki: 

radio, glasba:Plesna šola TARAS – CD Š + V 10 – Polţek. 

 . 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Petkovšek, M., Kremţar, B. (1986). 100 + 1 igra: za učence nižjih 

razredov osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo. 

 Zagorc, M. (2006). Ples v sodobni šoli – prvo triletje I. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

 

Opis igre: 

“Polžek brez hišice” 

Učence razdelim na pare. Prvi stoji razkoračno in je »hišica«, drugi pa je »polţek«, ki v opori 

klečno miruje v svoji »hišici«. Uporabljam dva ukaza. Kadar rečem: »Zamenjaj hišico!«, 

morajo »polţki« (vsi, ki klečijo) hitro zlesti v drugo »hišico«. Kadar pa rečem: »Zamenjaj 

polţka!«, pa morajo »hišice« (tisti, ki stojijo) najti drugega »polţka«. Vloge po nekaj časa 

zamenjamo. Od začetka ukazujem počasneje, nato pa vedno hitreje. Igro sem modificirala, 

tako da so aktivni vsi učenci. 
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2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE OB ZGODBI (10 min) 

 Priloga1. 

 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Polţek je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Naredimo krog in po vrsti razdelim vloge (polţek Piki, polţek Jakob). Preverim, ali so 

razumeli, kdo je kdo (npr. Pikiji roke gor ipd.). Tudi ta ples izjemoma učim kar v krogu. 

Pomagam si z razdelitvijo vlog. 

2. Počasi in postopoma naučim prvi del. Najprej demonstriram, nato pa skupaj ponovimo še 

enkrat. Manjše enote povezujem v večje. Hitrost učenja prilagajam učencem. 

3. Naučim še drugi, tretji, četrti in peti del na enak način. 

4. Zaplešemo vsi skupaj. 

5. Zaplešemo na glasbo. 

 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre Polţek imam na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Plesno igro se izjemoma začnemo učiti kar v krogu. Tako me vsi dobro vidijo in me lahko 

posnemajo. 
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Skica prostora: 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

Igra: »Zvijanje polžka« 

Učenci se primejo za roke in formirajo krog. Nekje prekinem krog in določen učenec začne 

zvijati polţka. Hišica mora biti dovolj široka. Ko je polţek zvit, ukaţem: »Polţek, stoj!«, 

učenci se ustavijo in polţek se prebija pod dvignjenimi rokami skozi lupino na prosto. 
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PRILOGA 1 

 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ OB ZGODBI 

 

Začetni 

poloţaj 

Opis vaje Št.  

po-

no- 

vi- 

tev 

Skica Namen Zgodba 

Stoja 

razkoračno,  

roke v 

priročenju. 

Zasuki glave 

v levo in v 

desno ter 

predkloni in 

zakloni 

glave. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja  

za vratne 

mišice.  

Polţki se 

zbudimo, si 

pomanemo trudne 

oči. Pokukamo iz 

hišice in 

pogledamo na 

desno in levo ter 

proti nebu, 

kakšno je vreme. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

priročenju. 

Kroţenje z 

rokami 

naprej in nato 

še nazaj. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

ramenski 

obroč. 

Raztegnemo 

svoje roţičke in z 

njimi malo 

zaokroţimo. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v boku. 

Izmenični 

zasuki trupa 

(2-krat v 

desno in 2-

krat v levo). 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Zlezemo iz hišice 

in pretegnemo 

svoj zakrneli trup. 

Leţa na 

hrbtu 

skrčno, roke 

v 

priročenju. 

Uleknitev z 

oporo na 

plečih in 

stopalih, 

zadrţanje in 

spust v leţo 

na hrbtu 

skrčno. 

2 x 

8 

 

 
 

Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

kolka in 

trupa. 

In ţe smo 

pripravljeni na 

pot. Odločimo se, 

da bomo šli 

pogledat proti 

mlinu, ki smo ga 

zagledali v 

daljavi. Lezemo. 

Leţa na 

hrbtu, roke 

v 

priročenju. 

Zaporedno 

kroţenje z 

nogami – 

voţnja 

kolesa. 

2 x 

8 

 

Krepilna 

vaja za 

trebušne  

mišice. 

Po potki mimo 

nas se na kolesu 

pripelje mlinar. 

Še dobro, da nas 

ni povozil. 
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Leţa na 

trebuhu, 

roke v 

vzročenju. 

Dvig rok, 

ramen in nog 

v zaklon, 

zadrţanje 

nekaj sekund 

in spust v 

začetni 

poloţaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 

Lezemo mimo 

vode. Na njeni 

gladini lenobno 

leţi ţabica in se 

nastavlja soncu. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

predročenju. 

Počepi. 2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice nog. 

Srečamo tudi 

zajčka, ki 

strahopetno kuka 

iz trave, ker je 

ravnokar zbeţal 

pred lisico. 

Opora leţno 

spredaj. 

Dvig z 

rokami, 

pokrčitev 

nog, 

poskakovanje 

naprej in 

nazaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice rok. 

Zajček z dolgimi 

poskoki švigne 

mimo nas. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

odročenju. 

Stresanje 

nog, rok in 

trupa. 

10 

s 

 

 

 

 

Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 

Tako, pa smo le 

prispeli do mlina. 

Malo se 

razgledamo 

naokoli. Se 

stresemo, da 

sprostimo svoje 

utrujeno telo po 

naporni poti, in v 

varnem zavetju 

svoje hiške malo 

zadremljemo.  
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PRILOGA 2 

OPIS PLESA 

 

Glasba: Plesna šola TARAS – CD Š + V 10 – Polţek. 

 

Motivacija: Naš mali polţek je prerasel svojo hišico. Začela ga je tiščati. Odločil se je, da si 

bo zgradil novo, večjo in lepšo. Pri tem so mu pomagali vsi njegovi polţji prijateljčki. 

Začetna postavitev: stojijo v krogu po parih, roke imajo v boku. 

Del 

pesmi 

Štetje Razlaga Besedilo 

UVOD    

 1-8 Stojijo na mestu in 

čakajo,  

da začne peti. 

 

1. DEL 4x 

1-8 
  

 2x 

1-8 

Piki in Jakob se na 

mestu vrtita pod 

desnim komolcem 

in hopsata. 

Mali polţek rad imel bi hiško. Polţi vsi pognali so 

se v pravo dirko. 

 2x 

1-8 

Piki in Jakob se na 

mestu vrtita pod 

levim komolcem in 

hopsata. 

Ţe pomagajo mu vsi, da si hišico zgradi. Mali 

polţek rad imel bi novo hiško. 

2. DEL 4x 

1-8 

  

 2x 

1-8 

Piki poklekne na 

eno koleno in 

dvigne roko ter 

stegne kazalec. 

Jakob ga prime za 

kazalec in hopsa v 

krogu okrog njega. 

Ko na vratih bo pisalo polţek, naš junak se bo 

počutil pravi moţek. 

 2x 

1-8 

Zamenjata vlogi. Ţe pomagajo mu vsi, da si hišico zgradi. Mali 

polţek si zgradil bo novo hiško. 

VMESNI 

DEL 

1-8 Vsi polţki 

vstanejo, se 

primejo za roke in 

oblikujejo krog. 

 

3. DEL 4x 

1-8 

  

 2x 

1-8 

Drţijo se za roke. 

Korakajo v krog 

(ga krčijo) in  

počasi dvigujejo 

roke v vzročenje. 
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 2x 

1-8 

Korakajo nazaj 

(širijo krog) in 

počasi spuščajo  

roke v priročenje. 

 

4. DEL 4x 

1-8 

  

 2x 

1-8 

S prisunskimi 

koraki se pomikajo 

bočno v desno 

smer. 

 

 2x 

1-8 

S prisunskimi 

koraki se pomikajo 

bočno v levo 

smer. 

 

5. DEL 11x 

1-8 

  

  Glavni polţek (na 

začetku učitelj, 

kasneje 

določimo učenca) 

zavije hiško. Na 

koncu  

počepnemo. 

Mali polţek rad imel bi hiško. Polţi vsi pognali so 

se v pravo dirko. Ţe pomagajo mu vsi, da si hišico 

zgradi. Mali polţek rad imel bi novo hiško. Ko na 

vratih bo pisalo polţek, naš junak se bo počutil 

pravi moţek. Ţe pomagajo mu vsi, da si hišico 

zgradi. Mali polţek si zgradil bo novo hiško. 
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ANALIZA pete učne ure 

Za pripravljalni del igre sem izbrala igrico Psiček brez utice, ki sem jo zaradi povezanosti z 

glavnim delom ure preimenovala v Polţek brez hišice in modificirala tako, da so bili aktivni 

vsi učenci. Igra je preprosta, zato z razlaganjem navodil nisem porabila veliko časa. Učenci so 

ob njej uţivali in se primerno ogreli. Pomembno je bilo, da sem vmes zamenjala vloge, da so 

vsi učenci bili enkrat polţek in drugič hišica, saj so tako enkrat tekli, drugič pa se plazili. 

Za popestritev gimnastičnih vaj sem spet izbrala zgodbo. Zdela se mi je primerna motivacija 

za glavni del ure. Namenoma sem izbrala isti sklop gimnastičnih vaj, ki so jih počeli ţe 

zadnjič, da sem primerjala napredek. Po pričakovanju so imeli učenci z izvajanjem veliko 

manj teţav, tako da jih ni bilo treba veliko popravljati in sem se bolj posvetila natančni in 

nazorni demonstraciji ter zgodbi, ki sem jo ob tem pripovedovala. Učence je tako kot do sedaj 

zgodba o polţku zelo pritegnila in so z veseljem delali gimnastične vaje.  

Tudi plesna igra Polţek se pleše v krogu in tudi ta ples sem izjemoma začela učiti kar v krogu 

s pomočjo deljenja vlog (Piki, Jakob), kar je učencem pomagalo, da so hitreje usvojili 

koreografijo. Uspelo nam je dvakrat odplesati Polţka na glasbo, pa tudi za ponavljanje in 

utrjevanje ţe naučene plesne igre nam je ostal čas.  

Za zaključni del ure sem izbrala igro Zvijanje polţka, ki se je prav tako lepo povezala z 

naučeno plesno igro. Nisem si znala točno predstavljati, kako bo igrica izgledala, vendar me 

je pozitivno presenetila. Dodala sem še glasbo, tako da smo morali zvijati in odvijati polţka 

po glasbi. Tudi učencem je bila ta igra zelo všeč in so se zraven zabavali. Najprej sem izbrala 

hitrejšo glasbo, nato pa mirnejšo, da so se na koncu umirili. 

Na splošno sem z učno uro zadovoljna. Potekala je po učni pripravi. Dodala sem še 

ponavljanje in utrjevanje plesne igre od prejšnje ure, ker mi je ostalo še nekaj časa. Uresničila 

sem glavni cilj ure. Menim, da je večina učencev plesno igro Polţek usvojilo. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 6 

 

Študenka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

OŠ OŠ Videm pri Ptuju Čas 10.05 – 10.50 

Razred 3. Št. učencev 13 

Datum 17. 6. 2011 Spol učencev 7 dečkov, 6 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Mixer 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Mixer 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost 

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Mixer 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu, 

krogu 

x delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor. 

Učni 

pripomočki: 

radio, rutica, glasba:Plesna šola TARAS – CD Cicibani 2 – Mixer. 

. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Sicherl-Kafol, B., Gaberščik, A., Zalar Rener, K. (2009). Ringaraja, 

pesem nam ugaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Petkovšek, M., Kremţar, B. (1986). 100 + 1 igra: za učence nižjih 

razredov osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

 

Igra: »Zvočni diamant« 

 

Opis igre: 

Otroci so razporejeni v štiričlanske skupine v obliki kvadrata. Člani posamezne skupine so 

obrnjeni proti notranjosti kvadrata. Ob poslušanju izbranega zvočnega primera se gibalno 

izraţajo na ta način, da eden izmed njih vodi, drugi pa ga gibalno posnemajo. Zatem na 

poljubnem mestu (oz. ob zaključku glasbenooblikovnih delov) prepusti vodenje drugemu 

članu (in ta naslednjim članom) skupine. Znak za menjavo vodje dajem sama in tako 

preprečim, da bi nekdo bil vodja ves čas. Igro bi lahko stopnjevala tako, da bi vmes menjavala 

zvočne primere. 
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2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE V PARU (10 min) 

 Priloga1. 

 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Mixer je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Učence razdelim v pare. Postavijo se po prostoru, tako da me vsi vidijo.   

2. Razdelim vloge (Piki, Jakob) in preverim, ali so razumeli, kdo je kdo (npr. Pikiji roke gor 

ipd.). 

3. Počasi in postopoma naučim prvi del plesne igre. Najprej demonstriram, nato pa skupaj 

ponovimo še enkrat. Manjše enote povezujem v večje. Hitrost učenja prilagajam učencem. 

4. Naučim še ostale dele na enak način. 

5. Zaplešemo vse skupaj. 

6. Zaplešemo na glasbo. 

7. Postavimo se po parih v kolono, ki jo nato zavijem v krog. 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre Mixer imam na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Plesno igro se začnemo učiti frontalno po parih, nato po parih v koloni in nazadnje zaplešemo 

še v krogu. 
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Skica prostora: 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

 

“Spoznati s tipanjem” 

Učenci sklenejo krog. Sredi kroga stoji učenec z zavezanimi očmi. Krog se zavrti v levo ali v 

desno, zato da srednji zgubi orientacijo. Ko učitelj zakliče “Stoj!”, se učenci ustavijo, srednji 

pa gre z iztegnjenimi rokami proti obodu kroga, da bi se koga dotaknil. Ko se ga dotakne, 

skuša z rahlim tipanjem po obrazu, rokah in ramenih prepoznati sošolca. Trikrat lahko ugiba; 

če ga prepozna, zamenjata vlogi, sicer pa učitelj določi drugega učenca. 
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PRILOGA 1 

 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ V PARU 

Začetni poloţaj Opis vaje Skica Št. 

ponovitev 

Namen 

Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Obrnjena eden 

proti drugemu s 

hrbtom. 

Vzpon na prste čim 

višje in zadrţanje, 

roke damo v 

vzročenje.   

8 x Raztezna 

vaja za 

noge, roke 

in trup. 

Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Obrnjena eden 

proti drugemu s 

hrbtom. 

Kroţenje glave. 

Najprej v eno in nato 

še v drugo smer. 

 

3 x  Raztezna 

vaja za vrat 

in vratne 

mišice. 

Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Obrnjena eden 

proti drugemu s 

hrbtom. Drţita se 

za roke. 

Zasuk v eno in v 

drugo smer. Pogled za 

roko. 

 

8 x Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Leţa na hrbtu 

skrčno, roke v 

priročenju. Leţita 

eden zraven 

drugega, tako da se 

dotikata z boki. 

Uleknitev z oporo na 

plečih in stopalih, 

zadrţanje in spust v 

leţo na hrbtu skrčno.   

2 x 8  Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

trupa in 

kolka. 

Leţa na hrbtu, 

raznoţno, stopala 

čelno. Noge so v 

kolenu pokrčene. 

Voţnja kolesa. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na hrbtu. S 

stopali se 

zatakneta. 

Dvig v sed, plosk z 

dlanmi in nato spust v 

leţo na hrbtu. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na trebuhu, 

roke v vzročenju. 

Drţita se za roke. 

Dvig roke, ramen in 

nog v zaklon ter 

zadrţanje in nato 

spust.  

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 
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Stoja sonoţno 

(zraven črte). 

Sonoţni poskoki 

preko črte. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

noge. 

Stoja razkoračno, 

predklon, drţita se 

za roke. 

Rahlo potiskanje 

sošolca. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

roke. 

Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Stresanje celega 

telesa. 

 

10 s Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 
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PRILOGA 2 

 

OPIS PLESA 

 

Glasba: Plesna šola TARAS – CD Cicibani 2 – Mixer. 

Motivacija: Mi vsi smo prijatelji in danes se bomo naučili »ples prijateljev«.  

Začetna postavitev: Stojijo v krogu po parih. Gledajo v plesno smer (nasprotno smer urinega 

kazalca). Drţijo se za roke. 

 

Deli 

pesmi 

Štetje Razlaga Besedilo 

1. 

DEL 

1-8   

 1-8 Korakajo naprej po krogu v plesni 

smeri (nasprotna smer urinega kazalca). Začnejo z 

desno nogo. Nato 

se obrnejo drug proti drugemu (»nos na nos«). 

En, dva, tri, štiri, 

pet, šest, nos na 

nos. 

2. 

DEL 

1-8   

 1-4 Naredijo štiri korake nazaj (eni se bliţajo sredini kroga, 

drugi pa se oddaljujejo). Začnejo z desno nogo. 

Adijo, moj 

prijateljček; 

 5-6 Trikrat udarijo z nogami ob tla (z desno, levo, desno 

nogo). 

ča-ča-ča; 

 7-8 Trikrat zaploskajo z rokmi. hopsasa. 

3. 

DEL 

1-8   

 1-8 S koraki se pribliţajo drug proti drugemu po desni 

strani, se s hrbti dotaknejo, tako da se ne pogledajo, in 

gredo nazaj na svoje mesto (najprej se premikajo s 

koraki naprej, nato pa s koraki nazaj). Začnejo z desno 

nogo.  

Za hrbtom se 

obračava, nič se 

ne pogledava. 

4. 

DEL 

1-8   

 1-8 Vrtijo se na mestu pod desnim komolcem in hopsajo. Pod komolcem 

zdaj vsi, od 

začetka gremo mi. 
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ANALIZA šeste učne ure 

Elementarno igro Zvočni diamant sem izbrala, ker sem slišala ţe veliko pohval, da je 

primerna tako za uvod v glasbene kot tudi v plesne vsebine. Izvajala sem jo prvič in tudi sama 

sem bila zelo presenečena, kaj so otroci ustvarjali na glasbo. Šlo je za improvizacijo, in ko so 

se učenci sprostili, je bilo te skupine res lepo videti. Zagotovo bom igro pri svojem delu redno 

uporabljala. 

Izbrala sem sklop gimnastičnih vaj v paru, ker se tudi plesna igra Mixer pleše v paru. Izbrala 

sem isti sklop kot v 1. razredu in tem učencem so te vaje povzročale bistveno manj teţav. 

Učenci so starejši in posledično motorično spretnejši, zato jih ni bilo treba veliko popravljati, 

ampak so vaje pravilno izvajali ţe ob moji natančni in nazorni demonstraciji, pri kateri mi je 

pomagala učenka, ki sem jo naključno izbrala. Kljub temu je kak popravek tu in tam bil 

potreben, ampak je bilo dovolj, da sem jih ustno opozorila, in so me ţe razumeli in popravili. 

Plesna igra Mixer se ravno tako pleše v krogu po plesni smeri (nasprotna smer urinega 

kazalca), vendar je ţe nekoliko zahtevnejša, zato sem se raje odločila, da jo začnem učiti 

frontalno, v koloni. K plesni igri spada tudi pesmica, ki se je nismo posebej učili, ampak 

sproti. Pesmica učencem zelo pomaga, da hitreje usvojijo gibanje. Tudi v tem razredu je bilo 

tako. Pesmico so si hitro zapomnili in posledično tudi koreografijo, ki spada k njej. Iz kolone, 

v kateri smo najprej plesali naravnost naprej, sem kar zavila v krog in učenci so mi brez teţav 

sledili. Tudi ko sem krog sklenila, z orientacijo niso imeli teţav zaradi postopnega učenja. 

Odplesali smo plesno igro na glasbo. Dovolj je bilo samo enkrat, saj smo jo večkrat ponovili 

samo ob govorjenju. Ostalo mi je še nekaj časa, zato smo ponovili še plesno igro Gremo 

okrog sveta, ki smo se jo naučili prejšnjo uro. Vesela sem bila, da tokrat niso več imeli teţav z 

orientacijo, ki se je pri nekaterih učencih pojavljala ob koncu prejšnje ure.  

Za zaključni del ure sem izbrala igrico Spoznati s tipanjem, ker se mi je zaradi umirjenosti 

zdela primerna za zaključni del ure. Igrico smo lahko trikrat ponovili. 

Na splošno se mi je učna ura zdela uspešna. Potekala je po učni pripravi. Učenci so lepo 

sodelovali in v večini usvojili plesno igro Mixer, tako da sem uresničila glavni cilj ure. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 7 

 

Študentka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnica 

Šola OŠ Videm pri Ptuju Čas 8.10 – 8.55 

Razred 1. Št. učencev 16 

Datum 20. 6. 2011 Spol učencev 10 dečkov, 6 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Pika Nogavička 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Pika Nogavička 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost  

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona  

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani ur 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Pika Nogavička 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu 

 delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor dovolj stran od stene, da se kdo ne 

zaleti. 

Učni 

pripomočki: 

radio, rutica,glasba: Plesna šola TARAS – CD Š + V 16 + CIC-4: Pika 

Nogavička. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Pistotnik, B. (1995).Vedno z igro. Elementarne in družabne igre za 

delo in prosti čas. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Zbirka primerov za 

usmerjene igralne in gibalne dejavnosti. S študenti prvega letnika 

Pedagoške fakultete, Oddelka za predšolsko vzgojo na Univerzi v 

Ljubljani in enote v Kopru.  

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

 

Igra: Šaljivi lov 

 

Opis igre: 

Z izštevanko izberem lovca in ga vsem predstavim. Ta skuša ujeti katerega od beţečih ter se 

ga dotakniti na čim bolj neobičajno mesto na telesu. Ujeti prevzame vlogo lovca, dotedanji 

lovec pa se pridruţi beţečim. Novi lovec se mora med lovljenjem (dokler ne ujame 

naslednjega beţečega) drţati za mesto na telesu, kjer se ga je dotaknil prejšnji lovec. Na ta 

način je lovec označen in beţeči ga z lahkoto prepoznajo, obenem pa prihaja do komičnih 

situacij zaradi različnih neobičajnih gibanj lovca.  



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 75 - 
 

V primeru, da bo lovec predolgo lovil, igro popestrim tako, da se morajo vsi vadeči prijeti za 

isti del telesa kot lovec. V takem primeru lovca označim z zavezano rutico, da se bo ločil od 

ostalih.  

Vadeči se lahko gibljejo le znotraj označenega igrišča in vsak prestop mejne črte tistega, ki 

beţi pred lovcem, je napaka. Ulov lovca, ki se ni drţal za dotaknjeno mesto na telesu, ne 

velja, za to mora lovljenje nadaljevati v ustrezni drţi.  

Lovljenje lahko stopnjujem tako, da izberem več lovcev, ki lovijo hkrati. 

 

2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE OB ZGODBI (10 min) 

 Priloga 1. 

 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Pika Nogavička je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Od začetka do konca ure igram vlogo Pike Nogavičke, ki je prišla, da bi učence naučila 

svoj ples. 

2. Plesno igro začnem učiti frontalno in postopoma. Najprej se po delih naučimo prvi del. 

Manjše enote povezujemo v večje in na koncu v celoto. Tempo učenja prilagajam 

učencem. 

3. Na enak načim naučim še drugi del. 

4. Poveţemo oba dela. 

5. Odplešemo po glasbi.  

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre imam na voljo pribliţno 25 minut..  
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ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Pri elementarni igri omejim igrišče. Plesno igro učim frontalno. Demonstriram tako, da sem 

obrnjena proti učencem.  

Skica prostora: 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

Slepa miš 

Izštejem učenca, ki bo »slepa miš«, in mu zaveţem oči. Ostali se odmaknejo toliko, da jih 

»slepa miš« ne doseţe. »Slepa miška« sprašuje: »Miška, kje si?« Ostali se oglašajo: »Tukaj.« 

in se razbeţijo, pa spet pribliţajo. »Slepa miš« mora čim pogosteje spraševati, da hitreje ulovi 

»miško«, ki postane v naslednji igri »slepa miš«. 



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 77 - 
 

PRILOGA 1 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ OB ZGODBI 

 

Začetni 

poloţaj 

Opis vaje Št.  

po-

no- 

vi- 

tev 

Skica Namen Zgodba 

Stoja 

razkoračno,  

roke v 

priročenju. 

Zasuki glave 

v levo in  

desno ter 

predkloni in 

zakloni 

glave. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja  

za vratne 

mišice.  

Vsako jutro se 

zbudim polna 

energije in 

pripravljena na 

nove 

pustolovščine. 

Malo se 

pretegnem in 

pogledam 

naokoli. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

priročenju. 

Kroţenje z 

rokami 

naprej in nato 

še nazaj. 

8 x  

 

 

 

 

Raztezna 

vaja za 

ramenski 

obroč. 

Pokličem Anico 

in Tomaţa na 

jutranjo 

telovadbo. Včasih 

se nam pridruţi 

tudi Ficko. Danes 

pa se mi boste 

pridruţili vi. 

Glavo smo ţe 

razgibali, zdaj pa 

dajmo še roke. 

Nekoč se mi je 

zgodilo, da sem 

jih tako hitro 

vrtela, da sem 

poletela. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v boku. 

Izmenični 

zasuki trupa 

(2-krat v 

desno in 2-

krat v levo). 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Zdaj pa zasučimo 

trup sem in tja, da 

nam popokajo 

kosti. 

Leţa na 

hrbtu 

skrčno, roke 

v 

priročenju. 

Uleknitev z 

oporo na 

plečih in 

stopalih, 

zadrţanje in 

spust v leţo 

na hrbtu 

skrčno. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

kolka in 

trupa. 

Pa še kakšno vajo 

za moč naredimo. 

Lezimo na hrbet 

in dvigujemo 

zadnjico čim 

višje v zrak. 

Takole! 
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Leţa na 

hrbtu, roke 

v 

priročenju. 

Zaporedno 

kroţenje z 

nogami – 

voţnja 

kolesa. 

2 x 

8 

 

Krepilna 

vaja za 

trebušne  

mišice. 

Sedaj pa hop na 

kolo za zdravo 

telo, novim 

dogodivščinam 

naproti! 

Leţa na 

trebuhu, 

roke v 

vzročenju. 

Dvig rok, 

ramen in nog 

v zaklon ter 

zadrţanje 

nekaj sekund 

in spust v 

začetni 

poloţaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 

Uuuu, poglejte, 

ribnik. Kdo si upa 

zaplavati v njem? 

Kar naj nas kdo 

poskuša napasti, 

če upa, jaz se 

nikogar in ničesar 

ne bojim. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

predročenju. 

Počepi. 2 x 

8 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice nog. 

Pa še nekaj 

počepov čisto do 

tal naredimo, da 

se posušimo. 

Opora leţno 

spredaj. 

Dvig z 

rokami, 

pokrčitev 

nog, 

poskakovanje 

naprej in 

nazaj. 

2 x 

8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice rok. 

Za konec pa še 

nekaj poskokov. 

Da vidim, ali 

zmorete in ste 

tako močni, kot 

sem jaz. 

Stoja 

razkoračno, 

roke v 

odročenju. 

Stresanje 

nog, rok in 

trupa. 

10 

s 

 

Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 

Še zadnje 

kapljice otresimo 

s telesa in gremo 

naprej. 
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PRILOGA 2 

OPIS PLESA 

Glasba: Plesna šola TARAS – CD Š + V 16 + CIC-4: Pika Nogavička. 

Motivacija: Pika Nogavička je nagajiva, radovedna deklica. Med drugim tudi zelo rada pleše, 

in ker je iznajdljiva, si je izmislila svoj ples, ki ga z veseljem nauči tudi druge otroke. 

Začetna postavitev: po prostoru, dovolj narazen, da se med plesanjem ne motijo. 

Deli 

pesmi 

Štetje Razlaga Besedilo 

UVOD    

 1-8 Stojijo na mestu.  

1. DEL 4 x  

1-8 

  

 1-4 Naredijo tri korake naprej (desna, leva, desna noga), 

nato  

dvignejo levo koleno. 

Če si moj 

prijatelj, 

 5-8 Naredijo tri korake nazaj (leva, desna, leva noga), 

nato  

dvignejo desno koleno.  

me  kliči Pika 

Nogavička. 

 1-4 S kazalcema izmenično osemkrat pokaţejo 

na nos. 

Pike imam na 

nosu 

 5-8 Z rokami potujejo po nogah od spodaj 

navzgor, kot da si oblačijo nogavice. 

in nogavičke na 

nogah. 

 1-4 Naredijo štiri korake v desno stran (desna, leva, desna, 

leva noga). 

Dom, ki ni mu 

para, 

 5-8 Stegnejo roke v predročenje in delajo kroţna gibanja z 

rokami navznoter. 

je moja vila Čira 

čara.  

 1-4 Naredijo štiri korake v levo stran (desna, leva, desna, 

leva noga). 

Tu ţivim kar 

sama, 

 5-8 Stegnejo roke v predročenje in z rokami povabijo k 

sebi. 

dobrodošel mi je 

vsak.  

2. DEL 4 x 

1-8 

  

 1-4 Dvakrat skočijo bočno z ene noge na drugo, začnejo v 

desno smer. 

Roke so pokrčene v komolcih in opisujejo kroţna 

gibanja (»mlinček«). 

Hej, Pika 

Nogavička, 

 5-8 Dvakrat skočijo bočno in pustijo nogo v zraku 

pokrčeno v kolenu. Roke so v boku. Najprej skočijo v 

desno smer, torej v zraku pustijo levo nogo. 

čolahop, čolahej, 

čolahopsasa, 

 1-4 Dvakrat skočijo bočno z ene noge na drugo, začnejo v 

desno smer. 

Roke so pokrčene v komolcih in opisujejo kroţna 

gibanja (»mlinček«). 

vedno si izmisli 

 5-8 Dvakrat skočijo bočno in pustijo nogo v zraku 

pokrčeno v kolenu. Roke so v boku. Najprej skočijo v 

desno smer, torej v zraku pustijo levo nogo.  

nekaj čisto 

novega. 
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ANALIZA sedme učne ure 

Učna ura je bila zastavljena skozi zgodbo o Piki Nogavički. Temu primerno sem celo uro 

igrala Pika Nogavičko. Učence je obleka in moja ţivahna vloga zelo pritegnila, tako da so bili 

motivirani od začetka do konca ure. 

Elementarne igrice »Šaljivi lov« učenci niso poznali, zato so bila potrebna natančna navodila. 

Kljub razlagi je prihajalo do napak (niso se drţali za dotaknjeno mesto; ko je lovec ulovil 

beţečega, nista menjala vlog, ipd.). Vseeno jih nisem preveč prekinjala in opozarjala na 

napake, saj se mi je zdelo bistveno pomembnejše, da se učenci lovijo in pri tem ogrejejo. 

Menim, da večkrat, kot bi se igrico igrali, bolj bi bila pravila jasna in pojavljalo bi se vedno 

manj napak.  

Izbrala sem gimnastične vaje z zgodbo o Piki Nogavički. Sklopa gimnastičnih vaj nisem 

spreminjala, da so bile vaje učencem znane in njihova izvedba pravilnejša. Večjih teţav niso 

imeli. Tu in tam je bilo treba koga popraviti.  

Plesno igro sem začela učiti brez prekinitve, da nisem izgubljala preveč časa. Tako kot so se 

postavili pri gimnastičnih vajah, tako so tudi ostali. Pomembno je bilo, da so me vsi dobro 

videli in da se drug drugega niso motili med plesanjem. Učila sem počasi, postopoma, korak 

za korakom, te sem povezovala iz manjših v vedno večje enote in na koncu v celoto. Pri tem 

sem tempo učenja prilagajala učencem. Šele ko sem se prepričala, da je večina usvojila 

koreografijo, smo odplesali po glasbi.  

Ostalo nam je še dovolj časa, da smo ponovili obe naučeni plesni igri, česar v učni pripravi 

nisem načrtovala, saj se mi je to zdelo preveč za eno šolsko uro. Tudi učenci so cel čas kazali 

interes, zato smo plesno-gibalni igri vseeno ponovili. 

Za zaključek smo se igrali »Slepe miši«, ki so jo učenci ţe poznali, zato podrobna navodila 

niso bila potrebna. Nekatere sem morala samo opozoriti, naj se miški ne nastavljajo, ampak 

naj se ji izmikajo. To so počeli, ker so seveda hoteli biti »slepa miš«. Igrica se mi je zdela 

primerna za zaključek take zabavne učne ure skozi zgodbo.  

S to učno uro sem zelo zadovoljna, saj mi je uspelo uresničiti glavni cilj ure in ponoviti ţe 

naučene plese, tako da smo v eni šolski uri resnično veliko naredili. Vanjo sem vloţila veliko 

energije in truda, zato sem zelo vesela, da je tako uspela. 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 8 

 

Študenka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnica 

OŠ OŠ Videm pri Ptuju Čas 9.00 – 9.45 

Razred 2. Št. učencev 20 

Datum 20. 6. 2011 Spol učencev 10 dečkov, 10 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro 1, 2, 3, na plesišče vsi 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro 1, 2, 3, na plesišče vsi 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost 

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

1, 2, 3, na plesišče vsi 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

 delo v vrsti ali koloni, polkrogu, 

krogu 

x delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor. 

Učni 

pripomočki: 

radio, glasba:Plesna šola TARAS – CD Cic – 2 – 1, 2, 3 na plesišče vsi. 

. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

 

Igra: »Kipi« 

 

Opis igre: 

Učenci plešejo na glasbo. Ko glasba utihne, učenci obstanejo na mestu kot kipi. Igra se lahko 

igra na izpadanje. To pomeni, da tisti učenec/ka, ki se premakne, ko glasba utihne, izpade iz 

igre in počepne. Vendar se za to varianto igre nisem odločila, saj v pripravljalnem delu ure 

izpadanje ni priporočljivo, da se res vsi učenci dobro ogrejejo. Ogrevanje lahko stopnjujem z 

različnimi skladbami – od počasnejše k vedno hitrejši. 
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2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE V PARU (10 min) 

 Priloga1. 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra 1, 2, 3, na plesišče vsi je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Razdelimo se v pare in naredimo dve vrsti (drug proti drugemu). Na eni strani so dečki, na 

drugi pa deklice. 

2. Najprej dečke naučim rock„n‟roll korak. Pomagam si s primerjavo, da brcajo ţogo na 

stran. 

3. Nato naučim rock„n‟roll korak še deklice, ki brcajo ţogo naravnost. 

4. Poskusimo zaplesati rock„n‟roll korak v paru. 

5. Učenje nadaljujem frontalno. Vsak stoji zraven svojega para. Demonstracija poteka tako, 

da jih gledam. Postopno naučim refren. Tempo učenja prilagajam učencem. 

6. Na enak način naučim še začetni del, ki je najlaţji.  

 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre 1, 2, 3, na plesišče vsi imam na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Plesno igro se začnemo učiti v dveh vrstah. Na eni strani so dečki, na drugi pa deklice. Nato 

frontalno naučim celotno koreografijo. Poskusimo v parih.  
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Skica prostora: 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

“Nevihta” 

Učenci ostanejo v parih. Poslušajo kratko zgodbico in svojega sošolca/ko zmasirajo. Vloge 

nato zamenjajo. Pripovedujem: Sije sonce. Ptički veselo ţvrgolijo in čebelice brenčijo. Nato 

zapiha rahla sapica, ki prinese velik črn oblak. Začne deţevati. Veter zapiha še močneje. 

Začne ulivati kot iz škafa. Padajo velike, teţke deţne kaplje. Najprej na gosto, nato pa vedno 

redkeje, dokler popolnoma ne neha padati. Spet se prikaţe sonce. 
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PRILOGA 1 

 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ V PARU 

 

 

Začetni poloţaj Opis vaje Skica Število 

ponovitev 

Namen 

Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Obrnjena eden 

proti drugemu s 

hrbtom. 

Vzpon na prste čim 

višje in zadrţanje, 

roke damo v 

vzročenje.   

8 x Raztezna 

vaja za 

noge, roke 

in trup. 

Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Obrnjena eden 

proti drugemu s 

hrbtom. 

Kroţenje glave najprej 

v eno smer in nato še 

v drugo. 

 

3 x  Raztezna 

vaja za vrat 

in vratne 

mišice. 

Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Obrnjena eden 

proti drugemu s 

hrbtom. Drţita se 

za roke. 

Zasuk v eno in drugo 

smer. Pogled za roko. 

 

8 x Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Leţa na hrbtu 

skrčno, roke v 

priročenju. Leţita 

eden zraven 

drugega, tako da se 

dotikata z boki. 

Uleknitev z oporo na 

plečih in stopalih, 

zadrţanje in spust v 

leţo na hrbtu skrčno.   

2 x 8  Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

trupa in 

kolka. 

Leţa na hrbtu, 

raznoţno, stopala 

čelno. Noge so v 

kolenu pokrčene. 

Voţnja kolesa. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na hrbtu. S 

stopali se 

zatakneta. 

Dvig v sed, plosk z 

dlanmi in nato spust v 

leţo na hrbtu. 

 

2 x 8  Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na trebuhu, 

roke v vzročenju. 

Drţita se za roke. 

Dvig roke, ramen in 

nog v zaklon ter 

zadrţanje in nato 

spust.  

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 
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Stoja sonoţno 

(zraven črte). 

Sonoţni poskoki 

preko črte. 

 

      2 x 8  Krepilna 

vaja za 

noge. 

Stoja razkoračno, 

predklon, drţita se 

za roke. 

Rahlo potiskanje 

sošolca. 

 

2 x 8  Krepilna 

vaja za 

roke. 

Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Stresanje celega 

telesa. 

 

10 s Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 
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PRILOGA 2 

 

OPIS PLESA 

 

Glasba: Plesna šola TARAS – CD Cic – 2 – 1, 2, 3, na plesišče vsi. 

 

Motivacija: Naše babice in dedki so nekoč tudi hodili v diskoteke. Ampak takrat se tam ni 

vrtela glasba, kot jo mi poslušamo danes, temveč hitra, vesela glasba, imenovana rock'n'roll in 

nanjo so plesali značilen ples v parih. Pa se ga danes naučimo.  

Začetna postavitev: dečki sedijo, deklice pa stojijo pred njimi, roke imajo v boku. 

Deli 

pesmi 

Štetje Razlaga Besedilo 

1. DEL 4x 

1-8 

  

 1-8 Dečki sedijo, deklice pa stojijo pred 

njimi, tako da so s hrbtom obrnjene  

proti njim in migajo z ritko desno, levo. 

Roke imajo v boku. Na koncu (na »vsi«) se deklice 

obrnejo proti svojemu paru in desno roko dvignejo v 

vzročenje ter stegnejo kazalec.  

En, dva, tri, na 

plesišče vsi. 

 1-8 Deklice dečkom podajo desno roko in nato še levo 

roko in dečki vstanejo.  

Štiri in pet, pa ne 

mi sedet! 

 1-8 Dečki stojijo na mestu, deklice pa skočijo v desno 

stran zraven njih. Sedaj stojijo drug zraven drugega (v 

vrsti). Še vedno se drţijo za roke (prekriţano). 

Šest, sedem, 

osem, v lepo 

vrsto, prosim. 

 1-8 Oboji migajo z boki levo, desno, tako da se vsakič 

rahlo dotaknejo z bokom. 

In en in dva in 

en, dva, tri, štiri. 

2. DEL 2x 

1-8 

  

 1-2 Dvakrat plosknejo po kolenih. Noge. 

 3-4 Dvakrat plosknejo z rokami. Roke. 

 5-6 Dvakrat striţejo z rokami na desno stran Veter. 

 7-8 Dvakrat striţejo z rokami na levo stran. Peter. 

 1-2 Dvakrat potolčejo s pestmi (»kujejo«) v desno stran. En kovač. 

 3-4 Dvakrat potolčejo s pestmi (»kujejo«) v levo stran. Konja kuje. 

 5-6 Dvignejo desni palec in dvakrat pomigajo(»štopajo«). Avtobus. 

 7-8 Dvignejo levi palec in dvakrat pomigajo z njim 

(»štopajo«). 

Kamion. 

3. DEL 2x 

1-8 

  

 2x  

1-8 

Obrnejo se drug proti drugemu, se primejo za roke in 

plešejo osnovni rock'n'roll korak. Dečki brcajo na 

stran, deklice pa v sredino. Oboji začnejo z desno 

nogo. 

 

KONEC  Naredijo pozo. Dvignejo desno roko v vzročenje in 

stegnejo kazalec ter glasno zavriskajo. 

Zavriskajo: 

Jeeee!!! 
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ANALIZA osme učne ure 

Učno uro sem začela z elementarno igro »Kipi«, ki se mi zdi zelo primerna za uvodni del 

plesne vzgoje. Navodila niso teţka, zato z razlago nisem izgubila veliko časa. Učenci so se ob 

glasbi sprostili, bili so ustvarjalni in v igri uţivali.  

Izbrala sem gimnastične vaje v paru, saj se tudi plesna igra, ki sem jo pripravila, pleše v paru. 

Izbrala sem sklop gimnastičnih vaj, ki sem ga ţe preizkusila s 1. in 3. razredom in se mi je 

zdel primeren. Ti učenci pa so ga izvajali prvič, zato je bila potrebna še nazornejša 

demonstracija in sprotno popravljanje učencev. Največ napak se je pojavljalo pri zasukih 

trupa. Z ostalimi vajami niso imeli večjih teţav. 

Plesne igre 1, 2, 3, na plesišče vsi sem se lotila na drugačen način, kot se po navadi lotim 

učenja. Tak način sem izbrala, ker se mi je v tem primeru zdel bolj sistematičen. Učence sem 

najprej postavila v dve vrsti, na eno stran dečke, na drugo deklice. Tako sem brez 

nepotrebnega zamujanja dobila pare. Začela sem učenje osnovnega rock'n'roll koraka, ker se 

mi je zdel najteţji - najprej dečke, nato deklice, potem pa takoj vse skupaj. Primerjava z 

brcanjem nogometne ţoge je marsikomu pomagala, da je usvojil osnovni korak. Bila sem 

presenečena nad količino učencev, ki so ga usvojili, saj sem pričakovala, da jih bo večina 

samo skakala iz noge na nogo in pri tem brcala. Odločila sem se, da tudi če kdo osnovnega 

koraka ne usvoji v celoti, temu ne bom posvečala posebne pozornosti, saj na tej starostni 

stopnji vsi še niso dovolj motorično sposobni, da bi ta korak izvedli popolnoma pravilno. 

Pomembnejše mi je bilo, da so ga vsi poskušali posnemati in se pri tem zabavali. Nato sem 

obe vrsti naučila še refren. Pri učenju je učencem pomagala pesmica, da so si laţje in hitreje 

zapomnili vrstni red gibov (noge – roke, veter – Peter, en kovač – konja kuje, avtobus – 

kamion). Šele nato smo se zdruţili v pare in se naučili še začetni del, ki so ga učenci hitro 

usvojili. Nekaj deklic je imelo predsodke o miganju z ritko, vendar so se hitro sprostile. 

Plesno igro smo uspeli dvakrat odplesati po glasbi.  

Ostalo nam je še dovolj časa, da smo ponovili obe naučeni plesni igri. Intenzivnost ure je bila 

visoka, vendar so učenci ves čas kazali zanimanje. 

Za zaključek sem izbrala masaţo v parih. Zdela se mi je primerna sproščujoča aktivnost po 

tako naporni učni uri. Učenci so se v masaţi umirili, nadihali in sprostili, tako da je bil namen 

doseţen. 

Z učno uro sem zadovoljna. Uresničila sem zastavljeni glavni cilj. Najbolj sem bila vesela, ko 

sem videla, da učenci pri plesanju uţivajo in da so motivirani od začetka do konca ure.  
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 9 

 

Študenka Aneja Cafuta Prostor polovica telovadnice 

OŠ OŠ Videm pri Ptuju Čas 10.05 – 10.50 

Razred 3. Št. učencev 13 

Datum 20. 6. 2011 Spol učencev 7 dečkov, 6 deklic 

 

 Glavni cilj 

ure: 

učenec se  nauči plesno igro Ribič Pepe 

 CILJI:  

1. Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 naučiti se plesno igro Ribič Pepe 

2. Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti:  

 razvijati koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost  

3. Čustveno-socialna raven:  

 upoštevati pravila plesnega bontona, 

 doţivljati zadovoljstvo ob izraţanju z gibanjem in veselje do plesa 

4. Zdravstveno-higienski: 

 poskrbeti za ustrezno športno opremo 

 umivanje rok po končani uri 

 

 

Tip ure:  

 po vsebini: plesne igre  

 po etapi učnega procesa: posredovanje nove učne vsebine 

 

Metodične enote: 

Ribič Pepe 

Učne metode:  

x demonstracija  x neposredna 

posredna 

x zaporedna 

posamična 
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Učne oblike: 

x frontalno delo  poligon 

  štafeta 

x delo v vrsti ali koloni, polkrogu 

 delo v parih 

 sklenjena vadba 

 nevezana vadba 

 

Varnost: Pri elementarni igri omejim prostor. 

Učni 

pripomočki: 

radio, glasba: Čuki: Ribič Pepe. 

Literatura:  Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt za športno vzgojo. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo, znanost in šport. 

 Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 Pistotnik, B. (1995).Vedno z igro. Elementarne in druţabne igre za delo in 

prosti čas. Fakulteta za šport. Univerza v Ljubljani. 

 http://www.plesnomesto.si/index.php?page=video&catid=27&movie=257 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 15 min 

 

1. SPLOŠNO OGREVANJE  (5 min) 

 

Igra: »Ribiči love ribe« 

 

Opis igre: 

 

Ribiča (lovca, ki ju določim) se primeta za roki in se postavita na eno stran igrišča, ostali 

vadeči (ribe) pa se postavijo na drugo stran. Na znak si stečejo nasproti in ribiča poskušata 

ujeti kakšno ribo, za kar je dovolj ţe, če se je kateri od njiju dotakne. Ujeta riba odide z 

ribičema na drugi konec igrišča, se ju prime za roke, tako da tvorijo mreţo (vrsta), in v 

naslednji ponovitvi pomaga pri lovljenju. Tako se jima pridruţijo vse ribe, ki jih ujameta v 

zaporednih pretekih igrišča. Vadeči se lahko gibljejo le v mejah označenega igrišča, zato je 

prestop stranskih črt napaka in kršilec pravil je ujet. Loviti pa smeta samo skrajna dva, ki 

zaključujeta mreţo (ribiča), zato lahko ribice uhajajo tudi skozi mreţo. Ulov se ne prizna, če 

se je med lovom mreţa pretrgala ali če se je ribe dotaknil kdo drug razen ribičev. Zadnja dva 

http://www.plesnomesto.si/index.php?page=video&catid=27&movie=257
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ujeta postaneta ribiča v naslednji ponovitvi igre. Igro lahko stopnjujem tako, da na moj znak 

preneha veljati pravilo, da lahko ribice prehajajo skozi mreţo, ampak vsak dotik mreţe ali  

ribičev pomeni ulov. 

 

2. SPECIALNO OGREVANJE – GIMNASTIČNE VAJE V PARU (10 min) 

 Priloga1. 

 

GLAVNI DEL URE Trajanje: 25 min 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

 

Plesna igra Ribič Pepe je opisana v prilogi 2. 

 

METODIČNA PRIPRAVA: 

 

1. Postavljeni smo po prostoru, tako da me vsi vidijo. 

2. Prvi del učim postopoma po korakih, te pa sproti povezujemo do celote. 

3. Pri drugem delu se primemo za ramena in se premikamo po prostoru, zato posebej učenje 

ni potrebno. 

4. Poveţemo oba dela v celoto. 

5. Zaplešemo na glasbo. 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 

 

Za učenje plesne igre Ribič Pepe imam na voljo pribliţno 25 minut.  

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA: 

 

Plesno igro začnem učiti frontalno, tako da me vsi vidijo in me lahko posnemajo. 
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Skica prostora: 

 

ZAKLJUČNI DEL URE Trajanje: 5 min 

 

»Utrujeni ribiči« 

 

Gre za meditacijo. Vsak si poišče svoj prostor in se uleţe na hrbet. Po mojem nareku počasi 

izvajajo gibe: Zaprite oči. Globoko dihajte. Dvignite roko, s katero pišete, in napišite svoje 

ime. Dvignite levo roko in jo stresite. Dvignite desno roko in jo stresite. Dvignite desno nogo, 

jo stresite in počasi spustite. Dvignite levo nogo in jo stresite ter počasi spustite. Prekotalite se 

na trebuh in poglejte daleč navzgor proti stropu. Prekotalite se nazaj na hrbet. Odprite oči in 

čisto počasi vstanite z okroglim hrbtom. Roke so spuščene. Zadnja se dvigne glava.  
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PRILOGA 1 

 

KOMPLEKS GIMNASTIČNIH VAJ V PARU 

 

Začetni poloţaj Opis vaje Skica Št. 

pono

vitev 

Namen 

Stoja razkoračno, roke v 

priročenju. Obrnjena 

eden proti drugemu s 

hrbtom. 

Vzpon na prste čim višje in 

zadrţanje, roke damo v 

vzročenje.  
 

8 x Raztezna 

vaja za 

noge, roke 

in trup. 

Stoja razkoračno, roke v 

priročenju. Obrnjena 

eden proti drugemu s 

hrbtom. 

Kroţenje glave - najprej v 

eno smer in nato še v 

drugo. 

 

3 x  Raztezna 

vaja za vrat 

in vratne 

mišice. 

Stoja razkoračno, roke v 

odročenju. Obrnjena 

eden proti drugemu s 

hrbtom. Drţita se za 

roke. 

Zasuk v eno in v drugo 

smer. Pogled za roko. 

 

8 x Raztezna 

vaja za 

sukalke 

trupa. 

Leţa na hrbtu skrčno, 

roke v priročenju. Leţita 

eden zraven drugega, 

tako da se dotikata z 

boki. 

Uleknitev z oporo na plečih 

in stopalih, zadrţanje in 

spust v leţo na hrbtu 

skrčno.   

2 x 8  Krepilna 

vaja za 

iztegovalke 

trupa in 

kolka. 

Leţa na hrbtu, 

raznoţno, stopala čelno. 

Noge so v kolenu 

pokrčene. 

Voţnja kolesa. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na hrbtu. S stopali 

se zatakneta. 

Dvig v sed, plosk z dlanmi 

in nato spust v leţo na 

hrbtu. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

Leţa na trebuhu, roke v 

vzročenju. Drţita se za 

roke. 

Dvig roke, ramen in nog v 

zaklon ter zadrţanje in nato 

spust. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

hrbtne 

mišice. 
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Stoja sonoţno (zraven 

črte). 

Sonoţni poskoki preko 

črte. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

noge. 

Stoja razkoračno, 

predklon, drţita se za 

roke. 

Rahlo potiskanje sošolca. 

 

2 x 8 Krepilna 

vaja za 

roke. 

Stoja razkoračno, roke v 

odročenju. 

Stresanje celega telesa. 

 

10 s Sprostilna 

vaja za celo 

telo. 
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PRILOGA 2 

 

OPIS PLESA 

 

Glasba: Čuki: Ribič Pepe. 

Motivacija: Pepe je ribič, ki lovi ribe po celem svetu in pozna mnogo skrivnosti. Zelo rad 

ima tudi otroke in otroci imajo radi njega. Vedno mu pomagajo, če mu nagaja njegov pisani 

kakadu ali se znajde v kakšni zagati. Ima pa tudi svoj ples, ki ga zapleše, kamorkoli pride. 

Začetna postavitev: po prostoru, dovolj narazen, da se med plesanjem ne motijo. 

Deli 

pesmi 

Štetje Razlaga Besedilo 

1. 

DEL 

   

 1-4 Z desno nogo stopijo malo naprej 

in hkrati s kazalcem desne roke povabijo 

Pepeta na ples. Nato priključijo desno 

nogo in z  

desno roko pokaţejo njegove brke. 

Z vami ribič Pepe 

 5-8 Jazz kvadrat: z desno nogo stopijo čez 

levo, nato z levo stopijo malo nazaj, nato z 

desno vstran in levo priključijo. 

gre okrog sveta.  

 1-4 Z desno stopijo korak naprej in pokaţejo z 

desno roko naprej, nato stopijo še z levo 

nogo naprej in z levo roko pokaţejo. Nato 

naredijo z desno nogo korak nazaj in dajo 

levo roko pred oči. Levo nogo priključijo 

in levo roko dajo pred oči. Hkrati z 

rokama odkrijejo oči.  

On skrivnosti mnoge pozna. 

 5-8 Se trikrat zazibajo v desno, levo, desno. Ba – bam – bam – bam. 

 1-4 Z levo nogo stopijo daleč vstran in desno 

nogo priključijo ter z levim kazalcem 

poţugajo. 

Če pa kdaj nagaja mu 

 5-8 Z desno nogo stopijo daleč vstran in levo 

nogo priključijo ter z rokami naredijo krila 

kakaduja in z njimi dvakrat pomigajo. 

pisan kakadu, 

 1-4 Skočijo narazen, skočijo tako, da noge 

prekriţajo, in se počasi zavrtijo za cel krog 

ter naredijo ponosno pozo: stojijo malo 

narazen in roke prekriţajo na prsih. 

otroci brţ pomagajo mu,  

 5-8 Stojijo na mestu v pozi in dvakrat 

pokimajo. 

ba –ba – bam – bam. 

2. 

DEL 

5x 

1-8 

  

 5x 

1-8 

Improvizacija: naredijo kolono drug za 

drugim, se primejo za ramena in se po 

In to, da Foksner je lisjak, to 

danes ve ţe vsak. In vsak 



"Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta"  " Cafuta, Aneja: diplomsko delo" 

- 96 - 
 

glasbi premikajo po prostoru (4x 1-8). 

Zadnjih osem korakov gredo nazaj na 

svoja mesta in na »Juhej!« skočijo visoko 

v zrak in dvignejo roke v vzročenje. 

njegov korak za nas je dober 

znak. Da brţ za njim hitimo, 

zvito mu sledimo, ga nekoč 

ulovimo in zaklad dobimo. 

Vsem ga razdelimo. Juhej! 
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ANALIZA devete učne ure  

Igrico »Ribiči love ribe« sem izbrala, ker je primerna za uvodni del ure, da se učenci ogrejejo, 

in ker sem jo lahko tematsko povezala s plesno igro, ki sem jo nameravala učiti, tako da je 

učence motivirala za prihajajočo aktivnost. Preden sem povedala navodila, sem jih dodatno 

motivirala še z zgodbo o ribiču Pepetu, ki potuje po svetu in razveseljuje otroke. Zelo jih je 

pritegnila, saj večina pozna ribiča Pepeta. Igrica ni bila teţka, zato razlaga navodil ni bila 

dolgotrajna. So se jo pa igrali prvič, zato jih je bilo treba vmes nekajkrat opozoriti (ribiča na 

koncu mreţe; samo ribiča sta lovca ipd.). Pomembno je bilo, da so se učenci ogreli, tako da je 

namen igre uspel. 

Za gimnastične vaje sem najprej hotela izbrati rekvizit – palico, saj bi ga lahko tematsko 

povezala z zgodbo o ribiču Pepetu, vendar na šoli niso imeli palic. Zato sem se odločila za 

sklop gimnastičnih vaj v paru, ki sem ga v tem razredu z učenci ţe izvajala, tako da so vaje 

poznali in je bila njihova izvedba pravilnejša. Kljub temu sem morala kar nekaj učencev 

popravljati. Teţave so jim povzročali zasuki trupa, pa tudi voţnja kolesa v paru. Na pare sem 

jih hitro razdelila s pomočjo deljenja vlog (ribič, ribica). 

Plesna igra Ribič Pepe je učence ţe sama po sebi pritegnila, saj jih večina gleda ribiča Pepeta 

po televiziji. Z veseljem so se naučili njegovega plesa. Ker je bila motivacija na višku, je tudi 

učenje potekalo hitreje. Odločila sem se, da se bomo naučili le en del plesne igre (Pepetov 

ples). Drugače pa obstaja tudi drugi del – Foksnerjev ples, ki se mi je zdel prezapleten za 

učence 3. razreda. Ta del sem prilagodila starostni stopnji učencev – jaz sem vodila, učenci pa 

so mi sledili (potovali smo z vlakom, se zvijali kot lisjaki in na koncu skočili visoko v zrak). 

Odločitev je bila dobra, učencem je bil ta del všeč, Pepetov ples pa so tudi hitro usvojili. Na 

koncu smo dvakrat odplesali po glasbi. Učenci bi še večkrat, vendar sem se odločila, da raje 

ponovimo še obe naučeni plesni igri. V tej učni uri smo zares veliko naredili. 

Za zaključek sem izbrala meditacijo. Poimenovala sem jo »Utrujeni ribiči«. Temeljila je na 

dihanju in počasnem sproščujočem gibanju. Zdela se mi je primerna aktivnost za konec tako 

intenzivne učne ure. Učenci so lepo sodelovali, nekaj otrok se je hihitalo, kar je bilo 

pričakovati. Temu nisem posvečala posebne pozornosti, samo nadaljevala sem umirjen govor 

in sčasoma so se tudi oni umirili. 

Na splošno sem tudi s to uro zelo zadovoljna. Uspelo mi je uresničiti načrtovano in izvesti še 

ponavljanje in utrjevanje, kar je več, kot sem pričakovala.  
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7. 0 ZAKLJUČEK 

»Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih 

sposobnosti. V povezovanju z vsemi vzgojnimi področji z gibanjem spodbujamo učenčev 

emocionalni, intelektualni in socialni razvoj.« (Koban Dobnik, 2005, str. 28) Prav zaradi 

pomembnosti gibanja bi se morali učitelji pogumneje lotevati tudi plesnih vsebin, vendar se 

jih veliko počuti »bose« na tem področju.  

Z diplomskim delom sem ţelela učiteljem pokazati, kako se lotiti poučevanja plesnih vsebin, 

kajti velika večina učencev z veseljem pleše in jih za to ne smejo prikrajšati. S sestavljenim 

učnim programom druţabno-plesnih iger si učitelji pri svojem delu lahko pomagajo, saj 

zajema učne priprave, v katerih najdejo ideje za poučevanje plesnih vsebin ter natančne 

metodične postopke poučevanja  izbranih druţabno-plesnih iger. 

Sama sem ta program preizkusila z učenci in izkazal se je za ustreznega, tako da sem potrdila 

hipotezo. Vse štiri zastavljene cilje sem v celoti uresničila: sestavila in preizkusila sem plesni 

program, učenci so naučene plesno-druţabne igre predstavili na zaključni prireditvi, ki sem jo 

tudi posnela, na koncu pa sem napisala še kritične analize vseh izvedenih učnih ur, torej 

celotnega plesnega programa.  

Vse izvedene učne ure so potekale brez posebnosti in pri vseh sem zastavljene učne cilje 

uresničila. Najbolj pa me je veselilo, da je večina učencev plesala z veseljem in da so 

učiteljice, ki so poučevanje opazovale, bile zadovoljne. Pri samem poučevanju se z večjimi 

teţavami nisem soočala. Ugotovila pa sem, da je tudi za poučevanje plesnih vsebin potrebna 

temeljita priprava. Med samim izvajanjem je potrebna velika fleksibilnost učitelja ter 

zmoţnost, da metodični postopek poučevanja plesov sproti prilagaja učencem. 

Priloţila sem video zapis s posnetkom zaključne prireditve, kjer so učenci, ki so sodelovali v 

raziskavi, predstavili naučene druţabno-plesne igre. Na posnetku se vidita njihova 

sproščenost in  uţivanje v plesanju, kar je pomembnejše od natančnosti izvajanja plesnih 

korakov. Posnela bi lahko tudi celotne učne ure ali vsaj metodični postopek poučevanja 

plesov, ki bi ob natančnem zapisu učiteljem še bolj pomagal. Menim pa, da se tudi iz samega 

zapisa učitelji lahko naučijo opisanih druţabno-plesnih iger. 

Upam, da bodo učitelji, študentje pedagoške fakultete in drugi, ki jih tovrstno gradivo zanima, 

našli moje diplomsko delo in ga uporabili pri svojem delu, če bodo tako ţeleli.  
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9. 0 PRILOGA 
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