
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI  

PEDAGOŠKA FAKULTETA  

 

 

 

 

 

 

 

KATJA JANEŽIČ 

 

PLESNA DRAMATIZACIJA PRAVLJICE RUMENO ČUDO 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESNA DRAMATIZACIJA PRAVLJICE RUMENO ČUDO 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Vesna Geršak    Kandidatka: Katja Janežič 

 

 

 

 

Ljubljana, maj 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Ob zaključku študijske poti se zahvaljujem mentorici dr. Vesni Geršak, ki je s svojim 

usmerjanjem, podporo, ustvarjalnostjo, teoretičnim in pedagoškim znanjem pripomogla k 

uresničitvi mojega projekta. 

Velika hvala tudi ravnateljici Vrtca Otona Župančiča Ljubljana Ireni Upelj, vzgojiteljici Lidiji 

Vereš, pomočnici vzgojiteljice Kristini Grabovica in ostalim pedagoškim delavkam enote 

Čurimuri, ki so s svojo pomočjo pripomogle, da sem lahko najbolje izvedla empirični del 

diplomskega dela. 

Hvala mami, ki mi je s svojimi spodbudami in trudom pomagala slediti svojim sanjam. Hvala 

očetu, ki mi je s svojimi najboljšimi prigrizki krajšal dolge študijske noči, in hvala bratu, ki mi 

je s svojim znanjem pomagal pri različnih projektih. Neizmerno sem hvaležna Juretu Aljažu, ki 

je z mano premagoval najtežje ovire, se z mano učil in mi s svojim pedagoškim znanjem 

pomagal rešiti marsikatero uganko. 

Hvala vsem sorodnikom, ki so mi v vsakem trenutku šolanja stali ob strani, me podpirali in me 

imeli radi v težkih trenutkih. 

  



 

 

POVZETEK 

Otroci so ustvarjalna bitja, ki potrebujejo čas in prostor za gibanje in plesno ustvarjanje. V 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah plesno vzgojo izvajajo manj kot druga področja iz 

Kurikuluma za vrtce. V diplomskem delu želimo na praktičnem primeru prikazati, kako lahko 

s plesno improvizacijo in aktivnim soustvarjanjem predšolskih otrok ustvarimo plesno 

dramatizacijo. 

V teoretičnem delu smo opisali, kaj pedagoškim delavcem veleva Kurikulum za vrtce na 

področju plesne vzgoje, kaj so ples, plesnost, plesni elementi, kakšen vpliv ima ples na razvoj 

otroka, kaj so naloge ter kakšne so spodbude plesne vzgoje za otrokovo izražanje in vpliv 

vzgojitelja na plesno ustvarjanje otroka. Opisali smo plesno dramatizacijo in njen pomen za 

otrokovo blaginjo. 

V empiričnem delu smo opisali projekt ustvarjanja plesne dramatizacije Rumeno čudo, ki smo 

ga izvedli s pet- in šestletniki skupine Žabice Vrtca Otona Župančiča Ljubljana. S pomočjo treh 

sklopov smo otrokom omogočili, da se spoznajo s svojim telesom in ustvarjalnim gibom, 

spoznajo pravljico Rumeno čudo, ustvarijo kostume, sceno, izberejo glasbo in ustvarijo ter 

predstavijo plesno dramatizacijo. Potek izvajanja, odzive otrok, vzgojiteljev in svoja 

doživljanja smo opisali v analizah z refleksijami, ki smo jih obogatili s fotografijami. Otroci so 

ustvarili svoje kostume, pripomočke, sceno in svojo prvo plesno dramatizacijo z metodo 

improvizacije. V ustvarjalnem procesu so uživali, sodelovali in se učili novih veščin reševanja 

konfliktov.  

Skozi plesni projekt smo ugotovili, da imajo otroci močno potrebo po plesno-gibalnih 

dejavnostih, so notranje motivirani za ustvarjanje in to radi počnejo. Otroci so se na projekt 

odzvali pozitivno, z zanimanjem, sodelovanjem in vedoželjnostjo so ustvarjali različne plesne 

dejavnosti. Plesno dramatizacijo so soustvarjali s svojimi domišljijskimi in kritičnimi predlogi. 

Pri izvajanju plesne dramatizacije smo ugotovili, da se v njej ne prepleta le področje umetnosti, 

ampak tudi druga kurikularna področja, kar pomeni, da je to vsestranska dejavnost, ki otroka 

razvija celostno. Vzgojitelj mora biti pri izvajanju plesne vzgoje potrpežljiv, prilagodljiv, 

komunikativen, ustvarjalen itd., predvsem mora opustiti strah pred izvajanjem plesnih 

dejavnosti s predšolskimi otroki. 

Ključne besede: ples, plesno ustvarjanje, plesna dramatizacija, pravljica Rumeno čudo, 

predšolska vzgoja, Kurikulum za vrtce 



 

 

ABSTRACT 

Children are creative creatures who need time and space for movement and dance creation. In 

educational institutions, dance education is implemented less than other areas of the 

kindergarten Curriculum. In the graduation thesis, we use a practical example to demonstrate 

how we can create dance dramatization using dance improvisation and active co-creation of 

pre-school children. 

In the theoretical part, we described what kindergarten Curriculum demands from teachers in 

the area of dance education, what is dance, dancing, dance elements, what is influence of dance 

on a child’s development, what are the tasks and encouragements of dance education on child’s 

expression, and teacher’s influence on child’s dance creativity. We described dance 

dramatization and its meaning for child’s well-being. 

In the empirical part, we described the project of creation of the dance dramatization Rumeno 

čudo, which was implemented with children aged from five to six years in the group Žabice 

(Frogs) of the Oton Župančič Kindergarten in Ljubljana. On the basis of the three sets, we 

enabled children to know their body and creative movement, to know the fairy tale Rumeno 

čudo, to create costumes, scene, choose music, and to create and present the dance 

dramatization. The course of implementation, children’s and teacher’s responses, as well as our 

experience were described in analyses with reflexions that were enriched with photos. Children 

created their own costumes, requisites, scene, and they created their first dance dramatization 

using a method of improvisation. They enjoyed the creative process, they cooperated and 

learned new skills of solving conflicts.  

Throughout the dance project, we established that children have a strong need for dance and 

movement activities, they are internally motivated for creation and love to do it. Children 

responded positively to the project, and created various dancing activities with interest, 

cooperation, and curiosity. They enriched the dance dramatization with their imaginative and 

critical proposals. In implementation of dance animation, we established that not only art field 

is intertwined in it, but also other curricular fields, meaning that this is a comprehensive activity 

in which child develops comprehensively. In implementation of dance education, teacher must 

be patient, flexible, communicative, creative etc. Mainly they must let go of the fear of 

performing dancing activities with the pre-school children. 

Key words: dance, dance creation, dance dramatization, fairy tale Rumeno čudo, pre-school 

education, kindergarten Curriculum. 
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UVOD 

V. Geršak (2010) ugotavlja, da se v današnjem času plesna vzgoja v vrtcih ne izvaja v njenem 

polnem potencialu. Kar nekaj vzgojiteljev ne uporablja in ne izvaja plesnih dejavnosti globlje 

od učenja že sestavljenih plesnih vzorcev in rajalnih iger. Menimo, da je ples veliko več kot le 

ponavljanje, je raziskovanje telesa v prostoru, razvijanje domišljije, improvizacija, ustvarjanje, 

je nekaj inovativnega, kar izhaja popolnoma iz otrok. V svojem diplomskem projektu se bomo 

osredotočili na plesno dramatizacijo in prikazali, kako jo lahko vključimo v življenje vrtca in 

kako lahko postane plesna dejavnost interdisciplinarna.  

Ljudje smo različni, eni so logiki, drugi ustvarjalci. Tako je tudi v vzgojnem okolju, vzgojitelji 

raje izvajajo dejavnosti, v katerih so dobri, jih imajo radi in pri katerih se dobro počutijo. S 

svojim projektom želimo spodbuditi pedagoge, da stopijo iz svojih okvirjev ugodja in poskusijo 

nekaj novega, zabavnega in učinkovitega. V projektu želimo ugotoviti, kako lahko otroke 

vključimo v aktivno soustvarjanje, preveriti, kakšni bodo odzivi otrok na plesno dejavnost, ali 

je dejavnost plesne dramatizacije interdisciplinarna in katere veščine in znanja potrebuje 

vzgojitelj pri vodenju. Odrasli hitro pozabimo, kaj smo najraje počeli, ko smo bili otroci, kaj je 

bila naša primarna potreba. Otroci potrebujejo igro, gibanje, izzive, ki jim pomagajo spoznavati 

ljudi in svet okoli njih. Otroci radi ustvarjajo in njihova domišljija je kot mavrica. Njena lepota 

je osupljiva, dotakniti se je ne moremo, kaj šele, da bi prišli na njen konec, vemo pa, da sta na 

koncu mavrice nepredstavljiva lepota in bogastvo. 
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1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, po katerem se ravnajo vzgojitelji, pomočniki 

vzgojitelja, ravnatelji in drugi strokovni delavci. Ob uporabi drugih literatur, strokovnih del in 

pripomočkov strokovnemu kadru omogoča ustrezno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu. Izvedbeni kurikulum se spreminja in razvija, saj upošteva neposredno odzivanje 

otrok, organizacijo življenja v vrtcu in vključenost vrtca v širše okolje (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 8). 

Kurikulum za vrtce (1999) se uporablja pri dnevnih programih in je strokovna podlaga za 

njihovo izpeljavo. V nacionalnem dokumentu so napisani ključni cilji, načela predšolske vzgoje 

in spoznanja o otrocih. Kurikulum je sestavljen iz šestih področij, vsako področje je izpeljano 

iz globalnih ciljev in podkrepljeno s predlogi za izvajanje različnih dejavnosti. Kurikulum pri 

izvajanju dejavnosti spodbuja prepletanje področij in ciljev. Medpodročne dejavnosti pomagajo 

h kakovostnejši predšolski vzgoji in razvoju otrok. Področja dejavnosti v vrtcu so gibanje, jezik, 

družba, narava, matematika in umetnost.  

1.1 Področje umetnosti in gibanja v Kurikulumu za vrtce 

Otroci zgodaj začnejo raziskovati in spoznavati svet okoli sebe, nudi jim bogat vir novosti, 

vsebin in motivacije. Dejavnosti, ki se opirajo na področje umetnosti, od otrok zahtevajo, da so 

čim bolj inovativni, izumiteljski in ustvarjalni. Otroci razvijajo svoje potenciale in so 

ustvarjalni, ko odkrivajo jezikovne strukture, artikulirajo vsebine in oblikujejo umetniška dela: 

sliko, ples, igro, predmet in pesem. Skozi celoten proces otroci razvijajo estetski čut (Kurikulum 

za vrtce, 1999).  

Umetniška dela otrok ustvari, ko je ustvarjalen, pri čemer se spodbuja, da je izviren, drugačen 

in neposreden. Prav te vrednote moramo pri otrokovem umetniškem delu ceniti, saj je njegov 

umetniški okus izrazito osebne narave in ga opazujemo, presojamo ter razumemo na podlagi 

njegovega razvoja in življenjskega okolja (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Umetnost otroku omogoča, da izrazi svoje skrite občutke in čustva. Ob ustvarjanju krepi 

sposobnost uporabljanja simbolov; skozi risbo, ples, glasbo komunicira in ustvari nekaj, kar 

predstavlja nekaj drugega. Umetniški jezik da otroku izkušnjo in spoznanja o sebi, okolju in 

pomaga pri grajenju samozavesti. Zaradi celovitega doživljanja in ustvarjanja je umetnost 

pomemben dejavnik otrokovega uravnoteženega razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 
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Globalni cilji področja umetnosti v Kurikulumu za vrtce (1999) so: 

• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

• razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

• spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

• razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

• razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

Čeprav se včasih zdi, da je umetnost sestavljena le iz glasbenih in likovnih dejavnosti, temu ni 

tako. Tudi ples je velik del področja umetnosti, ki ga ne smemo zanemariti. Ples otroku priskrbi 

in omogoča realizacijo ustvarjalnih zmožnosti, ki se kažejo v otrokovem vedoželjnem 

raziskovanju in spoznavanju okolja. Okolje je za otroka neizčrpen vir domišljije, navdiha, 

motivacije in novih vsebin. Otroku morajo pedagoški delavci omogočiti plesno in gibalno 

raziskovanje tega okolja, omogočiti morajo pogoje za prijetno in varno gibanje (Kolonič, 2006). 

Področje gibanja in umetnost se tesno povezujeta. Gibanje je temeljna otrokova potreba, ki 

zamira. Zaradi nezadovoljitve te potrebe otrok išče nadomestilo z drugimi dražljaji, ki 

kratkoročno zadostujejo, dolgoročno pa negativno vplivajo na celostni razvoj in zdravje. To je 

razlog, da moramo k dejavnostim s področja gibanja pristopati sistematično in omogočiti, da 

otroci razvijajo radovednost, samozavest, iznajdljivost in iniciativnost. Prav te vrednote bodo 

otroku koristile v nadaljnjem življenju (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 13). 

Gibanje in ples sta v Kurikulumu za vrtce (1999) povezana, kar se kaže tudi v naslednjih 

globalnih ciljih: 

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

• zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

• omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

• razvijanje gibalnih sposobnosti, 

• pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 
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2 PLES 

»Ples je zelo stara umetnost in je hkrati umetnost trenutka. Ta umetnost živi, ko plesalec pleše. 

Predstava se zgodi in izgine – ostanejo le še slike, spomini …« (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik 

in Kasjak, 2011, str. 221). 

Ples je govorica telesa, ki se giba ob zvoku, govoru, glasbi, ritmu in tišini. Je del našega življenja 

in kulture več tisočletij. Ljudje so skozi ples izražali svoja čustva, hrepenenja, bojevitost, 

erotičnost itd. Ples je skozi zgodovino postal odraz govorice, bivanja in gibanja človeka. Slednje 

je osnovna govorica obstoječega in je bistvo vseh stvari. Če se ta zakonitost poruši ali se 

spremeni oblika gibanja, se spremenijo tudi stvari in postanejo nekaj drugega. Telo je 

instrument, s katerim kažemo odnos do sebe, drugih in sveta. Z njim govorimo, sporočamo in 

prevajamo. Skozi telo se izmenjujejo napetosti in sprostitve neskončnih energij, ritma. Plesno 

gibanje človeka je kot valovanje morja, je brezmejno, v njem se izraža svoboda telesa in duha. 

Skozi ples se izrazi skrita želja identificiranja s silami v vesolju. Vse, kar se zgodi izven nas, se 

sčasoma zgodi tudi v naši notranjosti in obratno, smo del narave in narava je del nas (Zagorc, 

2006, str. 17). 

Ples dopolni, kar v besedni govorici manjka, beseda ne more globlje izraziti čustev, slutenj, 

nagibov, tukaj je beseda nemočna. Ples je svetovni jezik, je poln gibov, kretenj, telesnih drž, 

mimik obraza, izrazov oči itn., s katerimi gradi govorico, preko katere človek izrazi in sporoči 

svoje misli, čustva, doživetja, občutenja (Zagorc, 2006, str. 18). 

Ples je govorica telesa, ki ji lahko rečemo tudi jezik občutkov. Je sestavni del medsebojnih 

odnosov in se razvija od rojstva. Skozi telo spoznavamo in raziskujemo svet okoli sebe, z njim 

pa tudi izražamo svoja čustva, doživetja in misli. Telesno govorico otroci še bolj uporabljajo 

kot odrasli. Otroci imajo potrebo po gibanju že od rojstva, gibajo se svobodno, spontano, 

ustvarjalno preko igre s svojim telesom. Tako telesno izražanje je naravno, sproščujoče, 

osrečujoče in zadovoljivo. Nebesedna komunikacija oziroma sporočanje z gibanjem pomaga in 

razvija kulturno-socialne odnose. Kakšna je razlika med gibanjem in plesom? Kroženje z glavo, 

razgibavanje zapestij, dvigovanje rok itn. lahko opredelimo kot gibanje, saj so to le gibi. Ko pa 

dvignemo roko in zaokrožimo z glavo z nekim določenim namenom, v določenem času z 

odnosom do zvoka, ritma in dodamo čustvene, intelektualne dodatke, to je ples (Zagorc, 

Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 7). 
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2.1 Plesnost 

Plesnost ali plesna sposobnost je lastnost, ki se kaže preko ustvarjanja in obnavljanja gibalnih, 

prostorskih, ritmičnih in dinamičnih sestavin plesa. Pojavlja se v gibalnem dojemanju, 

izražanju, doživljanju plesa in gibalnem sporočanju. Zgoraj navedene sestavine plesnosti se pri 

vsakem posamezniku razvijejo različno. Ne glede na gibčnost, ritmičnost, prostorsko 

orientacijo, okornost se plesnost razvije, lahko v obliki gibalnega izražanja, gibalnega 

oblikovanja ali gibalne domišljije. Plesna sposobnost se razvija vzporedno z duševnim in 

telesnim razvojem. Razvoj je vezan na vsakdanje življenje posameznika, njegovo čustvovanje, 

spodbude iz okolja, dispozicije in njegove dejavnosti. Gibalno izražanje je primarna oblika 

človekovega izražanja in na njem temelji tudi plesna sposobnost (Kroflič in Gobec, 1995, str 

20–21). 

B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 21) navajata, da so raziskave s področja plesne vzgoje 

pokazale, da ima vsak človek dispozicije za gibalno ustvarjanje in izražanje. Pomembno je, da 

te dispozicije zbudimo in spodbudimo njihov razvoj. Pri spontanem gibanju otrok lahko 

opazimo različne gibalne igre, izražanje in ustvarjanje z gibom na različnih razvojnih stopnjah, 

preko katerih lahko ugotovimo značilnosti vsake razvojne stopnje plesne sposobnosti. 

Dejavnosti, ki so značilne za eno- do triletne otroke, so: 

• spontano gibanje v izražanju čustev, funkcijski igri, ustvarjanju in spoznavanju okolice, 

• opazovanje gibanja v okolici, 

• usklajevanje gibanja z ritmom glasbe, 

• poskusi posnemanja gibanja iz okolice, 

• usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim se otrok ukvarja, 

• izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

Značilnosti zgoraj naštetih dejavnosti so zadovoljstvo otroka ob gibanju, vzpostavljanje 

socialnega stika, ponavljanje in ritmičnost (prav tam, str. 21–22). 
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Dejavnosti, ki so značilne za tri- in štiriletne otroke, so: 

• gibanje je celovito, shematsko, 

• gibanje je v skladu z ritmom glasbe ali besedila, 

• gibanje je plesoče, sledi melodiji, 

• v gibanju otrok obvladuje prostor, 

• prilagaja se gibanju drugih otrok, 

• vživlja se v gibanje v okolju in ga posnema, 

• z gibanjem podoživlja čustva, 

• oblikuje gibanje. 

Dejavnosti, ki so značilne za pet- do sedemletne otroke, so: 

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

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

• natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem življenju in naravi, 

• povzema gibalne motive odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje, 

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

• ustvarja lastne ritme v gibanju, 

• ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive, 

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

Razvoj zgoraj naštetih dejavnosti je pogojen s pogostostjo in ustreznostjo spodbud iz okolja in 

dispozicij, ki jih ima posameznik. Če spodbude niso bogate in pogoste, je plesna sposobnost 

šibkejša, če pa so spodbude ustrezne, je plesnost bogatejša in naprednejša (Kroflič in Gobec, 

1995, str. 22). 

2.2 Plesni elementi 

Lebanova analiza človekovega gibanja poudarja, da vsako gibanje človeka lahko opredelimo z 

osnovnimi kategorijami: prostor, čas, moč in tok. Vedno, ko se človek giblje, uporablja telo v 

prostoru, času in z določeno energijo in prav to so štirje osnovni elementi plesa. Ko jih 
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raziskujemo in kombiniramo, se razvijata otrokova ustvarjalnost in plesni besednjak. Plesne 

prvine so lahko tudi naše orodje, s katerim preverimo, v kolikšni meri smo uresničili svoje cilje. 

Otroci raziskujejo gibanja na različne načine, na mestu (stresanje, raztegovanje, upogibanje, 

kroženje itn.) in v prostoru (hoja, tek, poskok itn.). Pri gibanju uporabljamo različne dele telesa, 

od vrha glave pa vse do konic prstov na nogah. V prostoru raziskujemo in ustvarjamo z ravnmi, 

smermi, potmi. Elemente časa vključimo preko ritma, tempa, trajanja, medtem ko element 

energije v raziskovanje vključimo z ostro-gladkim, močnim-nežnim, težko-lahkim gibanjem 

(Geršak, 2015, str. 39–41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 1: Elementi plesa (Geršak, 2015, str. 40) 
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2.3 Vpliv plesa na razvoj otroka 

Psihomotorični razvoj 

Temelji na celostni človekovi podobi, izhaja iz enotnosti telesnega, socialnega in duševnega 

delovanja. Ta delovanja pripomorejo k razvoju osebnosti, ki ga usposobi za pozitivno 

samopodobo in razumno prilagajanje okolici. Že besedna zveza pove, da je psihomotorika 

zveza med duševnim in motoričnim razvojem. Gibanje in čustvenost se tesno povezujeta, kar 

pomeni, da so motorične dejavnosti nujne za premostitev notranjih spodbud in sprostitev 

energije. Vsako gibanje je pokazatelj otrokovih zunanjih in notranjih dejavnikov, prav tako sta 

to delovanje in sporazumevanje (Koban Dobnik, 2005, str. 14–15). Psihomotorični razvoj je 

povezan z zavedanjem telesa, prostora in časa, odnosov z drugimi in medsebojnih odnosov 

delov telesa. Na tem področju razvijamo plesno držo, različne vrste gibanja, koordinacijo in 

skladnost gibov, ravnotežje in občutek za prostor (Kovač Veldes, 2010, str. 11).  

Čustveno-socialni razvoj 

Pomembni vidiki so socialni stik, neposredno recipročno sodelovanje in čustveni stik 

posameznikov v skupini. Socialni proces poudarja neposredne telesne interakcije in 

medsebojne stike, otroci se srečujejo z izrazom »ti« in »mi«. Stik z »jazom« se vedno začenja 

preko telesnih doživljanj, dotikov in gibalne dejavnosti. Ta je pogoj za potrditev otrokove 

identitete in moči samozavedanja. Za pozitiven socialni razvojni proces je najprej potreben 

individualni razvoj, ki ga otrok razvija skozi svojo motoriko oz. igro (Koban Dobnik, 2005, str. 

14–15). Socialni razvoj je opazovanje in vrednotenje plesa, zato sta potrebna pogosto 

opazovanje drug drugega in analiziranje videnega. Mnenja ni vedno treba izraziti besedno, 

ampak ga lahko tudi preko pisanja, risanja in gibanja. Otroke naučimo, da najprej izrazijo 

pozitivno mnenje, in jih spodbujamo, da ga tudi argumentirajo (Kovač Veldes, 2010, str. 13). 

Raziskovanja in odkrivanja različnih gibanj oblikujejo osebnost in pozitivno samopodobo. 

Otroci so zelo ponosni in zadovoljni, ko ugotovijo, kako se gibajo, to zadovoljstvo pa lahko 

hitro usahne, ko ugotovijo, da tega niso zmožni in postanejo ranljivi. Zato mora biti vsako 

učenje prilagojeno razvojni stopnji otroka. Zelo pomembne so vzgojiteljeva potrditev, pohvala 

in spodbuda za nadaljnje plesno raziskovanje in ustvarjanje (Kovač Veldes, 2013, str. 13). Skozi 

ples otroke učimo zavedanja svojih čustev (veselje, jeza, radost itd.), vplivamo na 

samozadovoljstvo, pozitivno samopodobo in povečujemo samozaupanje. Plesno ustvarjanje 

bogati otrokov notranji svet doživljanja, sprošča čustvene vrednote in omogoča svobodno 

izražanje (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 9). S telesnim stikom razvijamo socialne 
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sposobnosti: zaupanje, občutljivost, medsebojno sodelovanje otrok, skupinsko reševanje 

problemov, empatijo, vodenje, podrejanje itn. (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 10).  
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3 PLESNA VZGOJA 

Vzgoja v najširšem obsegu zajema vzgojo in izobraževanje, t. i. vzgojo srca in razuma. V plesni 

vzgoji se lahko oboje prepleta in dopolnjuje. Plesna vzgoja najširše pomeni vzgajanje s plesom. 

Ples je metoda vzgajanja, prav tako je tudi področje estetske, umetnostne in kulturne vzgoje. 

Sredstva in metode vzgajanja s plesom so oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem. 

Plesna vzgoja spodbuja k ustvarjalnemu mišljenju, ki pripomore k razvoju celostne osebnosti. 

Telesna dejavnost je nepogrešljiv element učnega procesa v predšolskem obdobju, kot tudi 

plesna vzgoja. Slednja ožje pomeni vzgajanje za ples, za plesno umetnost. To vzgajanje v našem 

vzgojno-izobraževalnem procesu ni posebno predmetno področje, razen v alternativnih 

pristopih vzgoje. Postaja pa ustvarjalni gib spodbujevalno motivacijsko sredstvo, tehnika 

sprostitve in spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. Ustvarjalni gib je učna metoda, ki vključuje 

psihomotorične, doživljajske in spoznavne sestavine predšolske vzgoje. Posamezniku 

omogoča, da se nebesedno izraža, sprejema informacije preko sluha in vida ter po kinestetični 

poti. V predšolsko obdobje ustvarjalni gib v vzgojno-izobraževalni proces vključimo skozi igro. 

Vzgajanje s plesom se povezuje z vsemi področji predšolske vzgoje in je kompleksno. Gibanje 

je v plesni vzgoji osnovni element – gib, ki je izrazno sredstvo. Skozi gib otrok izrazi svoje 

počutje, čustva in misli (Kroflič in Gobec, 1995, str. 13–16). 

3.1 Naloge plesne vzgoje 

Plesna vzgoja poteka skozi igralno-gibalno dejavnost. Vsebina te vzgoje je igra z gibanjem, 

otrok se igra z gibanjem lastnega telesa in z gibanjem lastnega telesa v odnosu z drugimi – v 

skupini. Vzgajanje s plesom spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebne lastnosti, divergentno 

mišljenje, domišljija in predstavno mišljenje so sestavine ustvarjalnega procesa. Plesna vzgoja 

omogoča posamezniku, da se uveljavi v skupini in sprosti notranje napetosti, torej vzpostavi 

psihofizično ravnovesje. 

Plesna vzgoja je podpodročje estetske vzgoje, katere naloge so (Kroflič in Gobec, 1995, str. 

17): 

• vzgajati v estetski tenkočutnosti, 

• vzgajati v umetniški ustvarjalnosti (lastno izmišljanje pesmic, melodij, plesa itd.), 

• seznanjati s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja. 
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3.2 Spodbude za plesno izražanje 

Spodbude za plesno izražanje in uporabo vseh čutil so lahko zunanjega in notranjega izvora. 

Plesni pedagogi priporočajo, da se otrokom ponudi različne zunanje spodbude. To so lahko 

naravni materiali, baloni, blago, trakovi, različne podlage, obroči, vrvi, različne kartice itn. Z 

njihovo pomočjo se otrok kotali, plazi, giba, jih meče in lovi. Otrok s temi pripomočki spoznava 

odnos med seboj in predmetom, odnos med drugimi in predmetom, odkriva nove oblike gibanja 

svojega telesa. Obstajajo tudi pripomočki, za katerimi se otrok lahko skrije, postane anonimen 

in prav zaradi tega se bolj odpre, je sproščen in njegovo ustvarjanje je bolj izrazno. To so 

različne maske, kostumi, pokrivala, telesne lutke, ritmični in zvočni pripomočki. Najpogostejša 

spodbuda plesa je glasba, njen ritem nas spodbudi, da se gibno odzovemo. Pomemben 

pripomoček so Orffova glasbila in improvizirana ritmična glasbila, ki jih izdelamo sami. Ritmu 

v glasbi se lahko podredimo, se z njim uskladimo ali pa ga celo zavržemo kot plesno spodbudo. 

Ne odzivamo se le na slišano in videno, temveč predvsem na doživetje in občutenje. Že pred 

rojstvom se otrok sreča z ritmom, ko posluša bitje maminega srca, v zgodnjem življenjskem 

obdobju plesnost razvijamo s petjem, bibarijami, glasbenimi igrami, v kasnejšem obdobju ob 

glasbi otrok dojema dimenzije prostora, energije in časa (Geršak in Korošec, 2011, str. 76–77). 

Druga podskupina spodbud so notranje spodbude. To so spodbude, ki izhajajo iz otrok, iz 

njihovih predhodnih doživetij in domišljijskih predstav. Sem spadajo tudi spodbude iz okolja, 

narave, knjig, deklamacij, obiska galerije ali živalskega vrta itd. Čustveni in čutni odzivi ter 

podoživljanje dogodkov in doživetij, ki so se otrokom zgodili, so torej odlična spodbuda za 

plesno izražanje (Geršak in Korošec, 2011, str. 77). 

3.3 Vloga učitelja in vzgojitelja pri plesni vzgoji 

M. Zagorc (1992) pravi, da učitelji in vzgojitelji podajajo vsebine, ki so jim ljubše in jih bolj 

obvladajo. Zato lahko vsebine, ki pedagogom niso pri srcu, ne najdejo poti do učencev oz. 

otrok. Zagotovo se to dogaja tudi z gibanjem in plesom. Pedagoški delavci ne zberejo poguma, 

se ne spoprijemajo z gibanjem in različnimi načini izražanja ter ustvarjanja ali jim niso znani 

sodobnejši pristopi, da bi predajali znanja na plesno-gibalnem področju. Otroci pa si ravno tega 

želijo in hrepenijo po ustvarjalnem izražanju. Pomembno je, da se na učno uro oziroma 

dejavnost dobro pripravimo. Ne smemo dati vsega poudarka le gibanju, ki je sicer osnovni 

temelj plesne dejavnosti, vedeti moramo, da s plesno dejavnostjo vplivamo na čustveni in 

doživljajski svet otroka (Zagorc, 1992, str. 90). 
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Ko se vzgojitelj ali učitelj pripravlja na učno uro ali dejavnost, izbere tematiko in po potrebi 

pripomočke. Otrokom predstavi ogrevalne elemente, improvizacijske elemente in zaključek. 

Pomembno je, da izbrana plesna dejavnost ustreza starostni stopnji otrok in da je glasba 

primerno vključena v ustvarjalni proces. Pomembno je, da je pedagog prilagodljiv. Lahko se 

zgodi, da je treba pravila ali način izvedbe plesne dejavnosti prilagoditi številu otrok. Morda bo 

treba dejavnost prilagoditi takratni dinamiki v skupini ali nepredvideni situaciji. Pomembno je, 

da je vzgojitelj ali učitelj odprt za želje in pobude otrok (Kovač Valdes, 2010). 

Pri načrtovanju dela mora pedagoški delavec upoštevati nekatera vzgojna načela (Zagorc, 1992, 

str. 91): 

• načelo postopnosti in sistematičnosti, 

• načelo življenjske in duševne bližine, 

• načelo nazornosti, 

• načelo ustreznosti razvojni stopnji, 

• specifična načela plesne vzgoje: 

• načelo dejavnosti, 

• načelo interesa, 

• načelo individualizacije. 

Paziti mora tudi, da izbere primerne vzgojne namene plesne vzgoje (prav tam, str. 93): 

• razvojni vzgojni nameni, 

• gibalni vzgojni nameni, 

• čustveni vzgojni nameni, 

• intelektualni vzgojni nameni, 

• socialni vzgojni nameni, 

• estetski vzgojni nameni. 

Zajeti mora cilje kompleksnosti telesnega, umskega, čustvenega, socialnega in estetskega 

razvoja. 
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Pri poučevanju plesa je zelo pomemben odnos vzgojitelja do vsebine, ki jo podajamo otrokom. 

Vsak pedagog skozi leta izoblikuje svoj način in slog učenja. Ples od učitelja zahteva angažiran 

odnos. Pomembno se je zavedati, da se lahko vključimo v igro otrok, vendar moramo paziti, da 

ne kažemo vzorcev gibanj. Ves čas si moramo prizadevati, da otrok postane gospodar svojega 

gibanja, da se zaveda zmožnosti svojega telesa, rešuje gibalne probleme in je gibalno 

ustvarjalen. Otroci morajo pri vsaki plesni dejavnosti najprej uživati, z njimi morajo uživati tudi 

pedagogi, uporabijo naj različne spodbude in otroke za opravljeno delo nagradijo ali pohvalijo 

(Zagorc, 1992, str. 97–98). 

Plesne dejavnosti naj bi potekale kot raziskovanje in iskanje odgovora na idejno, organizacijsko 

ali izvedbeno nalogo. Vzgojitelji otroških del ne ocenjujejo, grajajo, komentirajo, prav tako 

otrok ne spodbujajo k shematičnemu ustvarjanju in ne posegajo v otrokovo estetsko presojo. 

Pedagogi se morajo zavedati, da v ustvarjalnem procesu ni pomemben rezultat, ampak proces. 

Otrokova ustvarjalnost temelji na procesu in raziskovanju. Vzgojitelj je raziskovalec, 

ustvarjalni oblikovalec programa, je opazovalec otrok in spremljevalec njihovih interesov ter 

dejavnosti. Otroku vzgojitelj prepusti možnost lastnega ustvarjalnega raziskovanja. Pedagog si 

mora pri izvajanju prizadevati za čim večjo vključenost različnih področij v proces projektnega 

dela. Zelo podobno vlogo imajo vzgojitelji, ki vzgajajo po konceptu Reggio Emilia (Geršak, 

2010, str. 295). Od njih se pričakuje, da uporabijo čim več nestrukturiranih materialov za 

ustvarjanje na različnih področjih, velik pomen naj dajo večsenzornemu okolju, ki je 

obravnavan kot tretji vzgojitelj (Geršak in Korošec, 2011, str. 76). 

Ustvarjalnosti vzgojitelji ne potrebujejo privzgojiti ali vsaditi, saj je že prirojena, morajo pa jo 

usmeriti in pomagati razviti njen potencial. Domišljijo je treba gojiti, odrasli moramo njeni 

radovednosti in razširitvi pomagati s pripravo prostora, časa, materiala in situacije. Pri 

dinamičnem ustvarjalnem procesu mora biti pedagog pozoren na otrokove ideje, odnose z 

vrstniki in z njim. Vloga vzgojitelja na plesnem področju temelji na spodbujanju otroka k 

raziskovanju plesnih elementov in kombiniranju igre in plesa. Vzgojitelj mora pripraviti dober 

material in otrokom omogočiti dovolj časa za raziskovanje skozi igro, ki se sčasoma razvije v 

avtentično gibalno-plesno stvaritev. Pomembno je, da ustvarjanje prepustimo otroški domišljiji 

in igri ter otrok ne omejujemo z vnaprej določenimi plesnimi koraki in koreografijo. Pomemben 

je ustvarjalni proces, ne le rezultat (Geršak in Korošec, 2011, str. 70–71). 
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4 PLESNA DRAMATIZACIJA 

Plesna dramatizacija je igra, kjer se otroci plesno izražajo samostojno, spontano ali usmerjeno. 

Izhaja iz resničnega oziroma izmišljenega dogodka ali iz literarnih del. Voditelj plesne 

dramatizacije je lahko odrasel ali otrok (Videmšek in Kovač, 2010, str. 73). 

Gibalno-plesno ustvarjanje plesne dramatizacije izhaja iz posameznikovega doživljanja zgodbe 

in medsebojnih odnosov vlog v njej. Plesna dramatizacija je oblikovana skladna celota vseh 

plesnih zvrsti in je ena od oblik naravnega učenja, kjer se povežejo gib, glasba in govor. Ta 

vrsta plesnih dejavnosti je uvod v govorno dramatizacijo in gledališke uprizoritve, saj se 

posameznikovo besedno in gibalno izražanje povežeta ter sta bolj doživeta, to pa je razlog za 

boljšo zapomnitev. Izvajanje plesne dejavnosti se lotimo postopoma, v njej spodbujamo 

individualno in skupinsko ustvarjanje, vloge so medsebojno povezane, vsak udeleženec skupine 

se v njej potrjuje in sodeluje z drugimi (Muškatevc, 2006, str. 140). 

Otroci se gibalno-plesno izražajo tudi preko sociodramskih iger, ena od njih je tudi plesna 

dramatizacija. To je samostojna, spontana ali usmerjena dejavnost, ki lahko izvira iz resničnega, 

izmišljenega ali literarnega dogodka. Plesna dramatizacija se vodi s pripovedjo o dogajanju, 

večkrat vanjo vključimo druge plesne dejavnosti in rajalne igre. Ko vzgojitelj otrokom pripravi 

možnost plesnega izražanja skozi dramatizacijo, spodbuja individualno izražanje, skupinsko 

ustvarjanje in medsebojno povezanost v skupini (Koban Dobnik, 2005, str. 50–51).  

Plesna dramatizacija izhaja iz doživljanj zgodbe in pravljičnih likov v njej. Je temeljna igralna 

dejavnost, ki spodbudi otroka h govorjeni besedni dramatizaciji. Otrok v gibanju podoživi 

dogodke iz zgodbe, gib otroku pomaga obvladovati besedilo in mu pomaga pri zapomnitvi 

besednega izražanja. Plesno dramatizacijo spodbujamo z literaturo, glasbo, kostumi, scenami 

in lutkami. Pri vodenju vzgojitelj uporablja metodo vodenja in metodo izmišljanja (Kroflič in 

Gobec, 1995, str. 60). Z njima spodbujamo samostojno izražanje in ustvarjanje znotraj 

skupinskega ustvarjanja. Tako se posameznik uveljavlja kot delujoč član skupine, s katero je 

povezan in od nje odvisen (Kroflič in Gobec, 1995, str. 65). 

Ko pedagogi izvajajo to vrsto plesnih dejavnosti, morajo posebno pozornost nameniti sceni in 

kostumom. To sta komponenti, ki ne smeta manjkati pri izvajanju plesne dramatizacije, prav 

tako pa ne smeta biti preveč kričeči, saj lahko odvrneta pozornost gledalcev od plesnega 

ustvarjanja. Kostum mora biti izdelan tako, da plesalcu omogoča svobodno gibalno-plesno 

ustvarjanje. To pomeni, da mora biti izdelan iz lahkih in prožnih materialov (Neubauer, 2006). 
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Avtorica M. Zagorc (2006) dodaja, da h kostumu dodamo tudi masko, s katero lahko dosežemo 

boljšo vživetje otroka v vlogo, prav tako pa maska otroku nudi zavetje, občutek nevidnosti. 

Pedagoginja G. Schmidt (2010) se z zgornjo trditvijo ne strinja in meni, da maske ne sodijo v 

predšolsko obdobje. Argumentira, da se otroci za maskami ne počutijo dobro in da maska sploh 

ni primerna, če je dramatizacija govorjena, saj prekriva usta in zato govorjenje ni razločno. 

Pri plesni dramatizaciji se otrok igra, zato je vedno na odru, v nasprotnem primeru otrok izgubi 

stik s svojo vlogo in je okrnjeno njegovo izražanje. Med ustvarjanjem dramatizacije ne beremo 

besedila, glede na situacijo lahko komentiramo in napovedujemo, nikakor pa nimamo scenarija. 

Prizadevamo si, da besedila ohranimo čim manj. Otrok ne obremenjujemo z učenjem besedila, 

saj niso več v stiku z vlogo, stojijo, so zadržani in njihova ustvarjalnost je v manjšem obsegu. 

Pri ustvarjanju plesne dramatizacije smo pozorni, da ima en otrok le eno vlogo, saj se vanjo 

lahko bolj vživi in jo začuti. Plesna dramatizacija nima določenega časa trajanja, poteka toliko 

časa, dokler so otroci za plesno-gibalno ustvarjanje motivirani (Schmidt, 2010). 

Plesno dramatizacijo vzgojitelji lahko vključijo v vsako kurikularno področje. Plesna dejavnost 

v povezavi z jezikom spodbuja boljše govorno razumevanje, govorno izražanje, dogovarjanje 

skupine pri skupnem ustvarjanju, razlaganje zamisli in kritično vrednotenje plesno-gibalne 

stvaritve. Otroci ob izvajanju povezujejo govor in gib. Matematika in plesna dramatizacija pri 

otroku spodbujata samostojno ustvarjanje različnih oblik na različnih ravneh. Plesni in glasbeni 

cilji se v plesni dramatizaciji združujejo, ko otrok glasbo doživi in se nanjo gibalno-plesno 

odzove. Povezava teh dveh področij je še posebej pomembna, saj sta glasba in gibanje v 

predšolskem obdobju nerazdružljiva. Področje likovnega izražanje se v plesno dramatizacijo 

vključuje preko kiparstva, prostorskega oblikovanja in drugih likovnih področij. Očitno je, da 

gresta ples in gibanje z roko v roki. Plesno-gibalne dejavnosti vzgojitelj lahko popestri z 

različnimi plesnimi igrami, kjer gibalne motive povezujemo s pesmijo, instrumentalno ali 

klasično glasbo. Ustvarjanje v plesno-gibalni igre je zelo pomemben proces ustvarjalnega 

mišljenja. Ustvarjanje v plesni dramatizaciji otroke sprošča in jih socialno krepi (Muškatevc, 

2006). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opredelitev problema 

Ples je govorica telesa, ta pa je jezik občutkov. Razvija se že od rojstva in je poglaviten del 

medosebnih odnosov. Skozi svoje telo doživljamo svet. Skozenj se kaže odnos do sebe, drugih, 

z gibanjem izražamo svoja čustva, misli, doživetja. Ples je postal mednarodni jezik, ki ga 

poznajo vse kulture (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013). Ples otrokom omogoča, da 

raziskujejo osnovni besednjak motoričnih spretnosti in pridobijo izkušnje za učenje neomejenih 

možnosti gibanja. Otroci, ki so vključeni v plesne dejavnosti, imajo možnost raziskovanja 

svojega telesa kot sredstvo izražanja in komunikacije. Otroci v gibanju uživajo in se seznanjajo 

z različnimi gibanji v ritmu. Ples otrokom pomaga pri razvijanju samozavedanja, ustvarjalnosti, 

empatije, estetskega čuta, prostorskih predstav, poleg tega pa pripomore k socialnemu, 

intelektualnemu in telesnemu razvoju (Valdes, 2010). V. Geršak in V. Lenard (2012) 

ugotavljata, da večina vzgojiteljev v slovenskih vrtcih ne vključuje različnih plesnih vsebin tako 

pogosto, kot veleva Kurikulum. V večini primerov se zgodi, da plesne dejavnosti potekajo kot 

učenje že prej sestavljenega plesa po metodi vodenja. Redkeje se zgodi, da bi vzgojitelji 

vključili ples kot dejavnost, v kateri bi lahko otroci brezmejno ustvarjali in se izražali preko 

ustvarjalnega giba. V vrtcih je velikokrat končni izdelek pomembnejši od procesa dela V. 

Geršak in V. Lenard (2012). Plesna dramatizacija se izraža skozi gibanje, je doživljanje 

pravljice in odnosov pravljičnih bitij v zgodbi. Gre za spontano, samostojno ali usmerjeno 

gibno-plesno igro, preko katere se uvede govorjena besedna dramatizacija (Kroflič in Gobec, 

1995). Ravno zaradi podatkov, ki jih navajata avtorja V. Geršak in V. Lenard, smo se v vrtcu 

odločili izvesti ustvarjalne plesne dejavnosti, ki jih vzgojitelji ne izvajajo pogosto. V svoji 

nalogi se bomo osredotočili predvsem na otroke, njihovo odzivanje in sodelovanje, vzgojitelja, 

njegove veščine in znanja pri procesu izvajanja plesne dramatizacije pravljice Rumeno čudo. 

5.2 Cilji 

 Raziskati, kako ustvariti plesno dramatizacijo s predšolskimi otroki. 

 Ugotoviti, ali se bodo otroci pozitivno odzvali na raziskovanje zgodbe skozi gib. 

 Preveriti povezanost kurikularnih področij s plesom. 

 Ugotoviti, ali otroci lahko razvijajo svoje ideje, rešujejo probleme in sklepajo 

kompromise v procesu ustvarjanja plesne dramatizacije. 
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5.3 Raziskovalna vprašanja 

RV1: Kako vključiti otroke v dejavno soustvarjanje plesne dramatizacije? 

RV2: Kakšni bodo odzivi otrok na raziskovanje pravljice Rumeno čudo skozi ustvarjalni gib? 

RV3: Katera področja se povezujejo pri plesnem ustvarjanju pravljice Rumeno čudo? 

RV4: Katere veščine in znanja potrebuje vzgojitelj pri vodenju in izvajanju plesne 

dramatizacije s predšolskimi otroki? 

5.4 Načrt dela 

VZOREC: 

Raziskovalno delo je potekalo v Vrtcu Otona Župančiča v Ljubljani, v enoti Čurimuri. V 

raziskavi je sodelovalo dvajset petletnih in šestletnih otrok skupine Žabice, 10 deklic in 10 

dečkov (število prisotnih se je spreminjalo zaradi bolezni). 

PRIPOMOČKI: 

Za izvajanje plesne dramatizacije smo potrebovali glasbo, zvočnike, kostume, sceno, 

pripomočke ipd.  

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELOVANJA PODATKOV: 

Z vzorčno skupino smo v februarju in marcu vsakodnevno izvajali plesne dejavnosti. Srečanj 

je bilo 19, trajala so 40–50 min. Celoten ustvarjalni proces smo dokumentirali s fotografiranjem, 

snemanjem in pisanjem analiz z refleksijami na koncu vsakega sklopa. Uporabili smo 

deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

5.5 Potek izvajanja 

Načrt dela bomo predstavili v treh sklopih. Vsi sklopi vsebujejo globalne cilje, cilje področja, 

pripomočke, načrt dela in na koncu namen posameznega sklopa. V prvem sklopu smo si 

prizadevali za spoznavanje otrok s svojim telesom in ustvarjalnim gibom, v drugem smo želeli, 

da se otroci spoznajo s pravljico Rumeno čudo, ustvarijo kostume in sceno ter izberejo primerno 

glasbo, v tretjem sklopu sta bila glavna namena ustvarjanje plesne dramatizacije in predstavitev 

svojega ustvarjanja drugim otrokom. 
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5.5.1 SKLOP: Spoznavanje s svojim telesom in ustvarjalnim gibom 

Globalni cilji: 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 vživljanje otrok v spodbude in izražanje z lastnim načinom gibanja, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 razvijanje domišljije. 

Cilji: 

 otroci se spoznajo s svojim telesom, pri gibanju so pozorni na posamezne dele telesa in 

jih ozavestijo; 

 otroci se svobodno telesno izražajo; 

 otroci telesno izrazijo slišano gibalno zgodbo; 

 otroci telesno izrazijo in podoživijo različna čustva, počutja in poklice; 

 otroci si izmislijo svoje zgodbe in jih predstavijo z ustvarjalnim gibom; 

 otroci se izražajo s kretnjami in gibi telesa; 

 otroci si izmišljajo zgodbe. 

Področja:  

gibanje, umetnost, jezik. 

Pripomočki: 

Čarobne karte, kartice Kako?, kartice Plešem, Poklici, gibalne zgodbe, tibetančki, vodena 

vizualizacija. 

NAČRT DELA 

Za začetek smo se z otroki igrali različne plesno-gibalne igre. Na prvi uri smo se spoznali z 

igro, kjer se otroci predstavijo z določenim gibom in povejo svoje ime, drugi ponovimo gib, na 

koncu ponovimo vse gibe skupaj. Na ostalih urah smo plesali in peli ob rajalnih igrah: Ringa 

raja, Rdeče češnje in Abraham ima sedem sinov. 

V glavnem delu smo izvajali dejavnosti s karticami Plešem (Schmidt, 2014), karticami Kako? 

(prav tam) in Čarobnimi kartami (prav tam). Kartice so didaktične igrače, ki pomagajo otrokom, 

da se nebesedno izražajo, spoznajo s simbolno-grafičnim pomenom, spoznajo možnost neštetih 

rešitev, ki so vse pravilne, in se ob njih zabavajo (Schmidt, 2014). Kartice Plešem (prav tam) 

so razdeljene na več barv, vsaka barva predstavlja določen plesni element (telo, prostor, energija 
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itd.). Pri dejavnostih smo uporabili kartice rožnate barve, na katerih so predstavljeni določeni 

deli telesa. Z otroki smo kartice izžrebali, izbrana kartica je pokazala, na kateri del telesa morajo 

biti otroci pri plesnem ustvarjanju še posebej pozorni (npr. levi komolec, desno uho, prsti na 

nogah itn.). Otroci so plesno ustvarjali s poudarkom na izbranem delu telesa. Podobna dejavnost 

je pri karticah Kako? (Schmidt, 2014), ki otrokom pove, kako naj se gibajo in ustvarjajo s 

telesom (npr. jezno, veselo, vojaško, skrivnostno itd.). Ko so se otroci spoznali s karticami, smo 

kartice Kako? (prav tam) in Plešem združili (prav tam). Z namenom, da se zbližamo s pojmom 

plesne dramatizacije, smo uporabili Čarobne karte (prav tam), ki so prav tako didaktična igra z 

narisanimi različnimi motivi (npr. dežnik, pes, vrata, cesta itd.). Otroci so se razdelili v skupine 

in naključno izžrebali karte, nato so v skupini s pomočjo kart sestavili svojo zgodbo, ki so jo 

kasneje tudi plesno uprizorili. 

Vsako plesno uro smo zaključili z sprostitvenimi dejavnostmi, kot so vodena vizualizacija, 

tibetančki in gibalne zgodbe. 

Vsako uro smo načrtovali okvirno, saj želimo, da so v samem načrtovanju prisotni vsi udeleženi 

otroci, poskušali bomo prilagajati plesne ure na želje otrok. Pripravili smo okolje in material, s 

katerima želimo povečati soudeleženost otrok v ustvarjalnem procesu. 

NAMEN 

Želeli smo, da se otroci sprostijo, spoznajo s svojim telesom, se ne sramujejo svojega izražanja, 

se znebijo negativnih občutkov, kaj je prav in kaj narobe, se spoznajo z nami, spoznajo svoje 

zmožnosti, so samozavestnejši. S pomočjo prvega slikopisa se otroci že spoznavajo s plesno 

dramatizacijo skozi igro, otroci niso vedeli, da se z določenimi dejavnostmi pripravljajo na 

plesno dramatizacijo. S tem smo dosegli, da otroci niso obremenjeni s končnim rezultatom, 

ampak uživajo v celotnem ustvarjalnem procesu. 

Analiza z refleksijo 

Prvi sklop je trajal od 13. 2. do 16. 2. 2017. Mesec pred začetkom izvajanja smo otroke prišli 

prosit, ali bi nam pomagali pri zelo pomembni nalogi. Seveda so bili vsi otroci takoj pripravljeni 

priskočiti na pomoč in so začeli spraševati, kako lahko pomagajo. Povedali smo jim svojo željo, 

da z nami plešejo, se zabavajo in ustvarjajo. Tako so bili otroci že pred začetkom seznanjeni, 

kaj bodo z nami počeli. Ko so nas večkrat srečevali na hodnikih vrtca, so nas spraševali, kdaj 

se bo že začelo naše druženje. V ponedeljek, 13. 2., se je otrokom le uresničila želja. Na uvodni 

uri smo se še enkrat predstavili, vendar ne le z besedami, ampak tudi s telesom. Povabili smo 
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jih, da nam pokažejo, kako zaplešejo ringaraja. Otroci so ringaraja zaplesali, vendar je bil njihov 

padec pri »vse na tla pomeče« bolj podoben usedanju. Otroke smo spodbudili, naj se sprostijo 

in padejo kot keglji pri kegljanju. Otroci so zaplesali dvakrat, da so se res sprostili in si dali 

duška pri padanju. Ko sta jih zapustila strah in negotovost in so padec usvojili, se je monotona 

rajalna igra za starejše otroke spremenila v zabavno dejavnost. Ko so se otroci sprostili in smo 

pridobili njihovo zanimanje, smo jim predstavili kartice Kako?. To je didaktična igra, ki otroke 

spodbuja k telesnemu izražanju. Kartice smo imeli v čarobni vrečki, ki je otroke takoj pritegnila. 

Sledila je razlaga poteka igre. Vsak otrok je izžrebal svojo kartico, nekateri so že znali brati, 

zato so kartice brali sami. Nekateri izrazi so bili otrokom neznani, zato smo jim besede, kot so 

agresiven, nasilen itd., razložili. Otroci niso imeli težav z ustvarjanjem in telesnim izražanjem. 

Ne le da so s telesom dobro izrazili čustva in vedenja, ampak so spontano zavzeli celoten prostor 

in plesali tudi v drugih ravneh. V uvodni uri smo izvedli tudi gibalno zgodbo o slonu v 

slaščičarni in vodeno vizualizacijo. Ob zaključku izvajanja teh dveh dejavnosti smo dali 

otrokom nekaj časa, da ju v tišini podoživijo, nato smo se pogovorili, kaj vse so videli v 

slaščičarni, kaj so pokusili in kakšnega okusa so bile slaščice. Na koncu našega prvega srečanja 

smo se pogovorili, kaj jim je bilo všeč in kaj bi radi počeli naslednjič. Vsem so bile všeč kartice, 

zato smo se dogovorili, da se bomo naslednjič zopet igrali z njimi, morda še celo s katerimi 

drugimi. Želeli so si ustvarjati ob še eni gibalni zgodbi in rajati ob pesmih, niso pa več želeli 

vodene vizualizacije, vendar so vseeno izrazili željo po mirni dejavnosti.  

Naslednji dan smo rajali ob pesmi Abraham ima sedem sinov. Otroci so se razdelili v skupine 

po sedem, vsak v skupini je ob pesmi kazal svoj gib, drugi pa so ponavljali za njim. Otroci so 

se menjali, tako da so vsi prišli na mesto vodje. Sledila je igra s karticami Kako? (Schmidt, 

2014), igro so otroci že poznali in so z veseljem ustvarjali ob njih, še bolje kot prejšnjo uro. K 

tej igri smo dodali še druge kartice, in sicer kartice Plešem (prav tam). Kartice (prav tam) otroke 

spodbudijo, da so v gibanju pozorni na določen del telesa. Otrokom je bila igra zelo všeč, 

izredno so se potrudili, da je bil določen del telesa res v ospredju in da so resnično pripovedovali 

le s telesom in ne z besedami. Gibali smo se tudi ob gibalni zgodbi, ki je govorila o krokodilu 

na vrtu, na koncu smo se umirili z vajami tibetančkov (Schmidt, 2014). Otroci so lepo sledili 

vajam, potrebnih je bilo nekaj popravkov in spodbud. Opazili smo, da je bilo to uro med otroki 

veliko ponavljanja. Zelo težko jih je bilo spodbujati, naj si izmislijo nekaj novega, čisto 

posebnega in naj ne ponavljajo za sosedom. Vzgojiteljica je dejala, da se tudi sama srečuje s 

težavo ponavljanja drug za drugim. Ob koncu dejavnosti smo se z otroki zopet pogovarjali, kaj 

jim je bilo najbolj všeč. Vsi so dejali, da so jim bile najbolj všeč kartice, še so izrazili željo po 
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dejavnostih z njimi, prav tako rajanju ob pesmi Abraham ima sedem sinov. Večina je povedala, 

da si ne želi več gibalnih zgodb, bi pa naslednjič poslušali vodeno vizualizacijo, saj jim je bilo 

všeč, ko so ležali. 

Tretje srečanje je potekalo, kot so želeli otroci prejšnji dan. Kartice (Schmidt, 2014) smo 

nadgradili tako, da smo jih združili. Otroci so zaporedoma izžrebali kartico Kako? (prav tam) 

in Plešem (prav tam), tako je nastala nova kartica oziroma naloga, npr. pleši jokavo z levim 

stegnom. Otroci so bili navdušeni, zato smo se odločili, da dodamo še kartice Poklici (prav 

tam). Dejavnost je potekala tako, da so otroci zopet izžrebali eno kartico, na kateri je bil napisan 

poklic (kmet, vzgojiteljica, astronavt itn.) in po načelu pantomime je vsak posameznik svojim 

vrstnikom s telesom predstavil izžreban poklic. Plesno uro smo zaključili z vodeno vizualizacijo 

z naslovom Čarobna hiša (Schmidt, 2014). Otroci so v vseh dejavnostih neizmerno uživali, zdi 

se nam, da so bili vsako uro bolj sproščeni in ustvarjalni. Pri Abraham ima sedem sinov so se 

gibali bolj inovativno in niso ponavljali gibov otrok, ki so plesali vzporedno v drugi skupini. 

Najbolj so otroke pritegnile kartice vseh vrst. Pri novih karticah, na katerih so bili zapisani 

poklici, so bili otroci najprej zadržani in negotovi. Pri prejšnjih karticah so se otroci izražali po 

svoje, razvijali so svojo domišljijo, ustvarjalnost in se gibali v skupini. Pri karticah Poklici (prav 

tam) pa so morali otroci bolj premisliti, kako se bodo gibali, da jih bodo drugi otroci razumeli, 

prav tako so bili individualno izpostavljeni pred skupino, česar prejšnje kartice niso zahtevale. 

Pri tej dejavnosti smo lahko bolje spoznali osebnostne značilnosti vsakega otroka, predvsem ali 

rad nastopa pred drugimi in ali je rad v središču pozornosti. Pri igranju s karticami Poklici (prav 

tam) se je zgodil zelo prikupno zabaven trenutek, ko je deklica izžrebala poklic vzgojiteljice. 

Deklica se je osredinila na gibe, ki so bili podobni žuganju in kreganju. Otroci so se začeli 

smejati in kmalu so tudi ugotovili poklic, zanimivo pa je bilo, da so ugibali učiteljica, mama in 

vzgojiteljica. Začeli smo se spraševati, ali se res samo kregamo na otroke. Za naslednjo uro so 

si otroci zopet zaželeli plesanje Abraham ima sedem sinov, kartic Kako? (prav tam), Plešem 

(prav tam) in Poklici (prav tam) pa so se naveličali. Začeli so spraševati, ali imamo še kakšno 

čarobno vrečko z novimi karticami. Za zaključek in umiritev so si zaželeli tibetanske vaje. 

Zadnja ura sklopa je potekala po željah otrok, njihovo ustvarjalno izražanje se je v tej uri še 

izboljšalo in poglobilo. Otroci so bili sproščeni in inovativni, niso bili obremenjeni z drugimi 

in njihovimi dejanji niti niso več razmišljali o pravilnem in nepravilnem gibanju, saj so 

ugotovili, da nepravilno plesanje ne obstaja. Novost so bile Čarobne karte (prav tam). Otroci so 

se razdelili v dve skupini, vsaka je izžrebala svojo karto, znotraj skupine so ustvarili zgodbo. 

Otroci so sestavili dve zgodbi. Prva je govorila o prijateljstvu, druga pa o pasjem življenju. Uro 
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smo zaključili s tibetanskimi vajami (Schmidt, 2014). Otroci so ob ustvarjanju zgodb 

potrebovali nekaj več spodbud in razlag. Preden so samostojno ustvarjali, smo skupaj izdelali 

kratko zgodbo in jo zaplesali. S tem smo želeli preveriti, ali otroci razumejo potek in koncept 

igre. V zgodbe so se otroci vživeli z obeh vidikov, kot nastopajoči in kot gledalci, kjer so z 

zanimanjem spremljali početje drugih in jih spodbujali s ploskanjem. Na koncu smo z otroki 

obe zgodbi tudi ocenili, vsi so vse pohvalili in večina je izpostavila, kaj jim je bilo všeč. 

Zanimivo je, da niti eden od otrok ni bil negativen, mogoče zato, ker so bili vsi v vseh vlogah 

in so vedeli, kako zelo so se morali potruditi, da jim je plesna predstavitev zgodbe uspela.  

Menimo, da smo namen sklopa in njegove cilje uresničili. Otroci so se spoznali z načinom dela, 

ugotovili so, da se lahko brezmejno telesno izražajo in ustvarjajo. Ob koncu prvega sklopa 

priznavamo, da smo pričakovali slabše odzivanje, sodelovanje in nesproščenost, izkazalo se je, 

da je bilo to mišljenje napačno, saj je bilo obnašanje otrok ravno obratno. Otroci so bili zelo 

motivirani, sproščeni, vedoželjni, ustvarjalni itd. Presenetila sta nas navdušenje otrok nad 

različnimi karticami in njihova želja po ustvarjanju ob njih. Ugotovili smo, da so kartice 

pomagale k večji motiviranosti otrok, hkrati so pripomogle, da so se otroci sprostili, začeli 

improvizirano ustvarjati in se dotaknili nekaterih vidikov plesne dramatizacije. Ravno zaradi 

želja smo celoten sklop izpeljali s plesnimi karticami. Otroci so se v prvem sklopu srečali z 

nekaterimi plesnimi elementi, spoznali so se s svojim telesom in njegovimi zmožnostmi. 

Opazili smo, da se je medsebojni odnos otrok izboljšal. Poudariti moramo, da sta za 

pripravljenost sodelovati in zanimanje otrok za plesno ustvarjanje v veliki meri zaslužni 

vzgojiteljica in njena pomočnica, saj sta telesno izražanje in plesnost spodbujali že od prvega 

starostnega obdobja. S Čarobnimi kartami smo otroke preko igre postavili v položaj 

pripovedovanja zgodbe s svojim telesom, to so bili začetki plesne dramatizacije. Otroci so se 

na dejavnost dobro odzvali, z njo so dobili tudi občutek, kako s telesom pripovedovati neko 

zgodbo gledalcem, ki je ne poznajo.  

Ko premislimo celoten potek prvega sklopa, menimo, da smo se na začetku najbolj ukvarjali s 

pripravo materiala in prostora, ki bi otroke spodbudila k ustvarjanju. Želeli smo, da dejavnosti 

izhajajo iz otrok, njihovih želja in zanimanj. Zato smo morali biti zelo prilagodljivi in odprti za 

predloge. Težko je bilo usklajevati želje otrok in cilje, ki smo si jih zadali pred izvajanjem. Za 

marsikaterega pedagoga je lahko načrtovanje s pomočjo otrok breme, za nas pa je to izziv, ki 

nas pedagoško bogati. 
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Slika 2: Spoznavanje s karticami Kako? 

 

Slika 3: Izvajanje kartic Kako? 
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Slika 4: Spoznavanje s karticami Plešem 

 

Slika 5: Izvajanje kartic Plešem 
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Slika 6: Izvajanje kartic Kako in Plešem hkrati 

 

Slika 7: Izvajanje gibalne zgodbe 
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Slika 8: Izvajanje kartic Poklici: deklica prikazuje poklic vzgojitelja 

 

Slika 9: Izvajanje Čarobnih kart 
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Slika 10: Izvajanje Čarobnih kart 

 

Slika 11: Ples ob pesmi Abraham ima sedem sinov 
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Slika 12: Umirjanje 

5.5.2 SKLOP – spoznavanje s pravljico Rumeno čudo, ustvarjanje kostumov in 

scene ter izbiranje glasbe 

Globalni cilji: 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

 spodbujanje ustvarjalnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Cilji: 

 otroci poznajo zgodbo Rumeno čudo; 

 otroci spoznajo, kaj je rumeno čudo, spoznajo se z regratovo preobrazbo; 

 otroci se kompromisno dogovorijo, kakšni bodo kostumi in scena; 

 otroci izdelajo kostume in sceno; 

 otroci izberejo glasbo; 

 otroci sklepajo kompromise in si razdelijo vloge. 

Področja:  

umetnost (likovna, glasbena), jezik, družba, narava. 
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Pripomočki:  

knjiga Renate Schupp (1996) Rumeno čudo, računalnik, barvice, papir, barvni papir, material 

za izdelavo (naknadna izbira otrok): stara oblačila, elastike, krep papir, lepilo, sponke, karton, 

čopiči, tempera barve, gobe za čiščenje, bleščice, svetleči kamenčki, paličice, računalnik. 

NAČRT DELA 

Otrokom smo prebrali pravljico Renate Schupp Rumeno čudo tako, da smo platnice in 

ilustracije knjige zakrili, da se otroci niso omejili na videno pri zamišljanju in ustvarjanju likov 

in scene. Pravljico smo brali več dni in večkrat, dokler otroci niso ponotranjili zgodbe in so jo 

vsi poznali. Nato so dobili nalogo, naj narišejo nastopajoče like, kot si jih predstavljajo. Na 

koncu smo pogledali vse risbe in se pogovarjali o kostumih in sceni. Pogovarjali smo se, iz česa 

lahko naredimo kostume in sceno ter kako. Otroci so si z malo pomoči razdelili vloge in nato 

izdelali kostume, pripomočke in sceno. Med izdelovanjem smo se z otroki pogovarjali o 

regratovi preobrazbi. 

NAMEN 

V tem sklopu smo dali otrokom polno svobodo, sami so se odločili, kakšni bodo pripomočki za 

plesno dramatizacijo, iz česa jih bodo izdelali. Tukaj je prišlo do izraza dogovarjanje, vsak otrok 

je imel svoje želje, poskusili smo jih usmeriti, da so določene konflikte rešili kompromisno. 

Namen skopa sta bili udeležba otrok in izdelava pripomočkov. Otroci se v tem sklopu niso 

spoznavali le s pravljico, ampak tudi z regratovo preobrazbo. 

Analiza z refleksijo 

Drugi sklop je trajal od 17. 2. do 27. 2. 2017, skupno je bilo sedem srečanj. V tem sklopu smo 

se osredotočili na likovno ustvarjanje in spoznavanje pravljice Rumeno čudo. Začeli smo z 

branjem zgodbe, otrokom nismo pokazali ilustracij in platnic knjige, saj smo želeli, da podobe 

pravljičnih likov nastanejo v njihovi domišljiji. Zgodbo smo prebrali večkrat, z otroki smo se 

pogovarjali, kdo nastopa v zgodbi, kaj se dogaja in kaj sploh je rumeno čudo. Otroci so takoj 

ugotovili, da gre za regratovo lučko in njeno preobrazbo. S pomočjo interneta smo si ogledali 

slike in videopreobrazbe. Zavedamo se, da bi bilo najučinkoviteje, če bi si otroci cvetlico 

ogledali v naravi, vendar na žalost takrat pomlad še ni prišla med nas. Otroci so dobili nalogo, 

naj narišejo pravljične like, kot si jih predstavljajo. Nato smo se z otroki dogovorili, katere vloge 

bodo uprizarjali. Menili smo, da bo veliko zanimanja za kralja in princesko, vendar so nas otroci 

s svojim dogovarjanjem in spretnim reševanjem konfliktov presenetili. Pedagoško smo se 



30 

 

pripravili, kako bomo otroke spodbujali k reševanju konfliktov in sprejemanju kompromisov, 

vendar naše poseganje v dogovor skoraj ni bilo potrebno. Vsi so si samostojno razdelili vloge, 

težava je nastopila le pri izbiri princese, odločili smo se namreč, da bo več princes, natančneje 

tri, za to vlogo pa so se javila štiri dekleta. Ko smo izpostavili težavo, se je ena od deklic takoj 

odločila, da bi bila raje dvorna gospa. Sledila je izdelava kostumov, najprej smo si ogledali 

risbe likov, ki so jih otroci narisali, in skupaj izbrali najprimernejše. Po dogovoru se je pojavil 

problem, iz česa bodo izdelani kostumi. Otroci so si želeli kostume iz blaga, v vrtcu pa ga ni 

bilo dovolj in nihče od nas ni imel denarja, da bi ga lahko kupil. Po premisleku in nevihti 

možganov se je oglasil deček, ki je predlagal, da bi ustvarjali iz oblačil, ki jih ne potrebujemo 

več. Otroci so se strinjali in dogovorili smo se, da vsak otrok doma vpraša svoje družinske 

člane, ali imajo kakšna oblačila, ki jih ne potrebujejo. Naslednji dan smo prinesli oblačila, 

zmetali smo jih na kup, otroci pa so planili vanj in se začeli oblačiti v svoje vloge. Kostumov 

na koncu nismo ustvarjali, saj so bili otroci zadovoljni s tistim, kar so si oblekli. Dogovorili 

smo se, da bomo naslednji dan ustvarjali  pripomočke, vsak od otrok je povedal, kaj meni, da 

njegov pravljični lik potrebuje, in kakšen material potrebuje za izdelavo. Naslednjo uro je vsak 

otrok vedel, kaj mora narediti in kako, vsi so se z velikim veseljem lotili ustvarjanja. Ena izmed 

deklic nas je med dnevom vprašala, kaj bomo naredili z oblačili, ko jih ne bomo več potrebovali. 

Z velikim presenečenjem smo enako vprašali ostale otroke, večina je odvrnila, da se z oblačili 

lahko igrajo v kotičku dom. Oglasil se je deček, ki je predlagal, da podarimo oblačila tistim, ki 

jih bolj potrebujejo kot mi. Nad idejo smo bili navdušeni in jo sprejeli, dogovorili smo se, da 

bomo ob koncu našega projekta oblačila dali v zabojnik Humana, ki ga otroci vsakodnevno 

srečujejo. Tako je naša plesna dramatizacija pridobila še dobrodelni namen. Ko so otroci 

ustvarili svoje dodatke in uredili kostume, smo se lotili scene. Vsi otroci so želeli imeti grad. 

Moramo omeniti, da so otroci že ustvarjali grajsko sceno v predhodnih dejavnostih z 

vzgojiteljico, tako da so približno že vedeli, kako in iz česa bi grad ustvarili. Prav zato se jim 

ni bilo treba posebej dogovarjati. Odločili so se, da grad izdelajo iz kartona in ga pobarvajo 

oziroma odtisnejo s tempera barvami s pomočjo pomivalne gobe. Dogovorili so se, da bo grad 

sive barve in bo imel okna, na katerih bodo cvetlice. Otroci so cvetlice na okenskih policah 

pobarvali rumeno in ne rdeče, kot to veleva zgodba. Na to jih nismo opozarili, saj so bili otroci 

izredno zadovoljni s svojim gradom in so vanj vložili veliko truda. Grad so ustvarjali vsi otroci 

izmenično, drugi so vzporedno poslušali glasbo in jo izbrali za plesno dramatizacijo. Izbrali so 

srednjeveško glasbo, saj so menili, da tako glasbo poslušata kralj in princesa. S končano sceno 

in izbrano glasbo smo zaključili drugi sklop. 



31 

 

Izvajalci smo imeli veliko organizacijskega dela, otrokom smo morali pripraviti material, kot 

smo se dogovorili. Menimo, da smo okolje dobro pripravili, saj so otroci iz njega črpali ideje, 

iz česa bi lahko ustvarili pripomoček, uredili svoj kostum itd. Menili smo, da bo naša glavna 

naloga vloga mediatorja v dogovarjanju in konfliktih med otroki. Bili smo zelo presenečeni, da 

so otroci zmogli sami premagati ovire, na katere so naleteli med našim projektom. Zavedamo 

se, da so bili otroci izredno socialno in sporazumevalno spretni, v drugih projektih pa se lahko 

zgodi, da ne bi bili tako razumevajoči in bi jim morali pomagati z nasveti in jih usmerjati. 

 

Slika 13: Risanje pravljičnih likov 
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Slika 14: Pogovor ob risbah in razdelitev vlog 

 

Slika 15: Izdelovanje scene – lepljenje kartona 
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Slika 16: Izdelovanje scene – slikanje oken 

 

Slika 17: Izdelovanje scene – slikanje podrobnosti 
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Slika 18: Izdelovanje pripomočkov – vojaki 

 

Slika 19: Izdelovanje pripomočkov – kralj 
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Slika 20: Izdelovanje pripomočkov – vrtnar 

 

Slika 21: Izdelovanje pripomočkov – kuža 
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Slika 22: Izdelovanje pripomočkov – regrati 

 

Slika 23: Izbiranje kostumov 
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Slika 24: Oblačenje v kostume 

 

Slika 25: Kralja v izbranih oblačilih 
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Slika 26: Princese v izbranih oblačilih 

 

Slika 27: Regrati v izbranih oblačilih 
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5.5.3 SKLOP – Ustvarjanje plesne dramatizacije in predstavitev svojega ustvarjanja 

drugim otrokom 

Globalni cilji: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

Cilji: 

 otroci pripovedujejo zgodbo le s svojim telesom; 

 otroci samostojno ustvarijo plesno dramatizacijo; 

 otroci se prepustijo glasbi in njenemu ritmu ter ob njej plesno ustvarjajo; 

 otroci se zavedajo sebe v odnosu z drugimi, sklepajo kompromise in opazujejo, kaj se 

dogaja v njihovi okolici. 

Področja: 

umetnost, gibanje in družba. 

Pripomočki:  

računalnik, zvočniki, scena, kostumi in pripomočki. 

NAČRT DELA 

Na začetku so vsi otroci plesali vse pravljične like, brez glasbe. Nato je vsak otrok individualno 

ali v skupini ob glasbi telesno izrazil svoj pravljični lik, otroci so s telesom pripovedovali 

njegovo zgodbo.  

NAMEN 

Namen zadnjega sklopa je bil, da otroci telesno podoživijo in izrazijo zgodbo Rumeno čudo 

(Schupp, 1996). Otroci so se dogovarjali, krepili medosebne odnose in se razvijali v 

samokritičnega posameznika. Za boljšo samopodobo, osebnostno rast in gledališko nastopanje 

so otroci predstavili svoj proces ustvarjanja drugim otrokom. 

Analiza z refleksijo 

Tretji sklop je zajemal pet srečanj: 1. 3., 2. 3., 6. 3., 7. 3. in 8. 3. 2017. V prvih treh srečanjih 

so otroci ustvarjali plesno dramatizacijo, v predzadnjem srečanju je potekala generalka, zadnje 

srečanje pa je bil nastop.  
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Otroci so že nestrpno pričakovali zadnji teden, ko bodo lahko plesno ustvarjali. Začeli smo s 

skupnim ustvarjanjem vsakega pravljičnega lika. Najprej so otroci plesali brez glasbe, kar jim 

je pomagalo, da so se lahko vživeli v vlogo, kmalu smo dodali glasbo. Ta jim je dodatno 

pomagala še bolj se vživeti v zgodbo in povezati gibanja v ritmično skladno celoto. V naslednji 

uri so otroci individualno plesali v svoji vlogi. Zgodilo se je, da so bili nekateri otroci bolj 

zadržani, še posebej dečki, ostali so jim pomagali s predlogi in jih pozitivno spodbujali. 

Otrokom smo ponudili, da se oblečejo v kostume, jim dodali pripomočke in v ozadje postavili 

sceno. Ustvarjanje otrok je zacvetelo in njihovo doživljanje vloge je bilo še globlje. Skupaj smo 

ugotovili, da naša scena ne stoji tako trdno, kot smo si zamislili, ugotoviti smo morali, kako 

bomo dosegli, da bo grad stal samostojno. Otroci so se po možganski nevihti odločili, da grad 

prilepijo na blazine, ki so v telovadnici.  

V plesno ustvarjanje otrok nismo močno posegali, spodbujali smo jih z različnimi vprašanji in 

jim pomagali z značajskimi opisi pravljičnega lika. Otrokom nismo podajali vzorcev gibanj. 

Bili smo prijetno presenečeni, kako so plesali kralja in kraljico, ustvarjali so namreč v odnosu 

drug z drugim. Opazilo se je, da nekaj plesnih vzorcev že poznajo, saj je deček pokleknil ob 

kraljico, ji podal roko, ona pa se je zavrtela okoli njega. Poseben ustvarjalni trenutek smo 

doživeli, ko je plesal vrtnar. Otrok je bil zadržan, zato smo mu pomagali z vprašanji, eno od teh 

je bilo: »Kako pa boš zdaj pokosil regrat?« Deček je vzel poganjalček, ki je bil slučajno v 

telovadnici, predstavljal si je, da je to kosilnica, in z njo pokosil rože. Vsi smo bili navdušeni, 

z otroki smo se strinjali, da je to zelo dobra ideja. Plesno dramatizacijo smo sestavili tako, da 

smo po logičnem zaporedju nanizali plese otrok, ob zaključku pa smo jim bolj pomagali s 

spodbudami in predlogi, kako bi lahko zaključili v neko zaključeno celoto. Otrokom smo 

predlagali, da se združijo v krog in počasi odidejo z odra. 

Sledila je generalka pred nastopom. Otroci so plesno dramatizacijo ponovili dvakrat, drugič jih 

je prišla gledat eno od delavk, ki ni poznala vsebine pravljice. Otroke je zelo pohvalila in nam 

dala predloge za manjše popravke. Ta povratna informacija nam je pomagala, da smo dobili 

boljši vpogled v gledalčevo perspektivo. Po generalki so otroci povabili otroke iz skupin Tačke, 

Nogavičke in Miške. Vsi so z veseljem sprejeli naše povabilo. 

Napočil je dan nastopa oziroma predstavitve našega dela, truda, ki smo ga vložili v našo plesno 

dramatizacijo. Otroci so bili polni pričakovanj. Skrili smo se za grad in počakali, da se gledalci 

namestijo. Sledila je plesna dramatizacija, otroci so odplesali kot nikdar prej. Plesali so 

sproščeno, samozavestno, odločno, vsak se je vživel v svojo vlogo in jo odplesal v svojem 
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slogu. Plesna dramatizacija je trajala približno deset minut. Gledalci so bili očarani, vsi so 

gledali z odprtimi očmi in zaprtimi usti. Po pogovoru z eno od vzgojiteljic smo ugotovili, da 

otroci ob drugih lutkovnih in dramskih predstavah niso tako mirni in zbrani kot pri naši 

dramatizaciji. Vzgojiteljica je povedala, da je le en otrok vprašal svojega vrstnika: »A tukaj pa 

ne bodo nič govorili?«, in ker ni dobil odgovora, je pozorno spremljal plesanje naprej. Kot že 

omenjeno, so nastopajoči očarali s svojim plesanjem, bili so zelo motivirani, da drugim 

pokažejo, kaj so ustvarili čisto sami. Na koncu so bili zelo ponosni nase. 

Gledalci so povedali, da jim je bila predstava všeč, najbolj vojaki, princese in kuža. Očarani so 

bili nad plesanjem in kostumi. Večina je ugotovila, da se je dogajalo na gradu, kdo je nastopal 

v zgodbi, samo za regrat so mislili, da so vile, in da je vrtnar hudoben čarovnik. Ena od 

vzgojiteljic ni mogla verjeti, kako smo lahko otroke vse te plese naučili. Povedali smo jim, da 

jih nismo učili, ampak spodbujali, da so si plese sami izmislili in jih do neke mere improvizirali, 

ravno zaradi tega so bili tako samozavestni in prepričani v svoje plesno ustvarjanje. Ob tej 

ugotovitvi je bila še bolj presenečena in navdušena. Druga vzgojiteljica je dejala, da ne more 

verjeti, kako zelo je predstava pritegnila gledalce. Všeč ji je bilo pravljično vzdušje, ki so ga 

otroci pričarali z glasbo in kostumi. Opazila je, da so nastopajoči uživali v plesanju in da se je 

videlo, da dejavnost izhaja iz njih. Meni, da bi bilo v vrtcu lahko več takih dejavnosti, saj pride 

do izraza otroška ustvarjalnost. 

Naslednji dan smo si z otroki ogledali posnetek predstave. Otroci se videoposnetka niso mogli 

nagledati, zelo so bili ponosni na svoje plesno ustvarjanje. Med gledanjem so drug drugega 

hvalili in dejali: »Poglej (ime deklice), tukaj pa ti plešeš, kako si lepa.«, »O (ime dečka), kako 

si super pokosil rože.« Večina otrok nas je vprašala, ali bomo še kaj nastopali, da jim je bilo z 

nami zelo všeč in so uživali. Otroci so z zelo lepimi občutki zaključili plesni projekt. 

Zadovoljni smo z izvedbo celotnega projekta. Sklope smo zasnovali tako, da so imeli otroci 

čas, prostor in primerne spodbude za plesno ustvarjanje in izražanje. Izhajali smo iz zanimanja 

otrok, morda je ravno to razlog, da so otroci tako dobro sodelovali. Nič jim ni bilo neposredno 

naročeno, kaj naj počno in kako naj plešejo. Celotno izražanje je temeljilo na reševanju 

problemov, ki so nastajali med projektom. Otroci so se z vsakim problemom spoprijeli s 

pozitivnim odnosom, vedno so zanj našli rešitev. Razvijali nismo le telesa in duha, ampak tudi 

um. Celoten projekt je na pobudo otrok dobil dobrodelni namen, saj smo oblačila odnesli 

drugim, ki jih bolj potrebujejo. Menimo, da so se otroci socialno zelo okrepili, saj so se urili v 
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reševanju konfliktov in sklepanju kompromisov. Celoten projekt je skupino otrok zelo povezal 

in jim dal možnost, da svoje prijateljske vezi okrepijo. 

 

Slika 28: Ples princes in kužka – vaja  

 

Slika 29: Ples vrtnarja – vaja 
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Slika 30: Ples čudeža 

 

Slika 31: Ustvarjanje zaključka 
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Slika 32: Princese in kuža pred nastopom 

 

Slika 33: Kralja in kraljica pred nastopom 
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Slika 34: Vojaki pred nastopom 

 

Slika 35: Regrati pred nastopom 
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Slika 36: Vrtnar pred nastopom 

 

Slika 37: Ples vojakov – nastop 
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Slika 38: Ples kralja in kraljice – nastop 

 

Slika 39: Ples princes, kužka in rož – nastop  
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Slika 40: Ples vrtnarja – nastop 

 

Slika 41: Ples čudeža – nastop 
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Slika 42: Zaključni ples – nastop 

 

Slika 43: Skupinska fotografija 
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5.6 Odgovori na vprašanja 

1. raziskovalno vprašanje: Kako vključiti otroke v dejavno soustvarjanje plesne 

dramatizacije? 

Vključevanje otrok je preprosto, če so otroci primerno motivirani. Izhajali smo iz otrok, izbrali 

smo temo, ki jih zanima, pripravili smo jim različne igre, ki so otroke pritegnile k plesnemu 

ustvarjanju. Poleg zunanjih spodbud, ki smo jih pripravili, so bili otroci tudi notranje 

spodbujeni. Otroci imajo potrebo po gibanju, telesnem ustvarjanju in izražanju. Ob dejavnostih 

se sprostijo, postanejo samozavestnejši, so ustvarjalni, razvijajo spomin, motoriko, 

koordinacijo, ritem itn. (Kroflič in Gobec, 1995). Ker so bili otroci notranje in zunanje 

spodbujeni, je bila vidna njihova udeležba in ustvarjalnost. Radi so reševali probleme in 

sprejemali socialne izzive, rezultat dejavnega soustvarjanja otrok je bila avtentična plesna 

dramatizacija, ki je bila plod njihove domišljije. 

2. raziskovalno vprašanje: Kakšni bodo odzivi otrok na raziskovanje pravljice 

Rumeno čudo skozi ustvarjalni gib? 

Odzivi otrok so bili pozitivni. Otroci so vsako plesno uro čakali z zanimanjem in veseljem. 

Vsakič so sodelovali, ustvarjali in najpomembneje, uživali. Bili so sproščeni, velikokrat so 

pohvalili dejavnosti, nekajkrat so tudi izrazili, da jim določena dejavnost ni všeč in predlagali 

rešitev in zamenjavo. Bili so kritični do sebe in drugih, še bolj so se naučili sporazumevalnih 

veščin. Pravljica Rumeno čudo jim je bila izredno všeč, v njej so se našle tako deklice kot tudi 

dečki. Pričakovali smo, da bodo otroci zadržani in ne bodo vsi želeli sodelovati ter plesno 

ustvarjati, zato so nas zgoraj opisani odzivi še bolj presenetili. Tudi ko otroci niso plesno 

ustvarjali z nami, so podoživljali zgodbo v igri vlog in risanju, kar ugotavljata tudi avtorici V. 

Geršak in H. Korošec v delu Umetnost – prostor otrokovega doživljanja in izražanja (2011). Z 

iskricami v očeh so ustvarjali plesno dramatizacijo in skozi celoten proces neizmerno uživali. 

Naše ugotovitve podkrepi tudi avtorica M. Zagorc (2006), ki pravi, da je improvizacija pri 

ustvarjanju igra, kjer se otrok znebi nadzora v možganih in se odzove intuitivno. Otroke 

ustvarjalni gib in improvizacija spodbudita k reševanju problemov, na lasten ustvarjalen način. 

Taka plesna dejavnost otrokom pomaga odkriti umetnika v njih, pomaga pri razvoju domišljije, 

ustvarjalnosti in sproščenosti. 

3. raziskovalno vprašanje: Katera področja se povezujejo pri plesnem ustvarjanju 

pravljice Rumeno čudo? 

V ustvarjanje plesne dramatizacije Rumeno čudo smo vključili področje umetnosti, družbe, 

gibanja, jezika in narave. Vodilno področje našega projekta je bila umetnost, v njej se povežejo 
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ples, glasba in likovno ustvarjanje. Plesno ustvarjanje in izražanje sta izvirala iz otrok, 

dejavnosti sta se neposredno povezovali s področjem gibanja. Skozi gibalno-plesno dejavnost 

so otroci svoje telo prepustili ritmu glasbe in ustvarjalnemu gibu ter ju povezali z zgodbo 

Rumeno čudo. S to zgodbo smo naš projekt obogatili tudi jezikovno. Pravljične like iz zgodbe 

smo lažje predstavili in se vanje vživeli, če smo si ustvarili kostume, pripomočke in sceno, in 

ta dejavnost spada na področje umetnosti. Spontano smo v celoten projekt vključili tudi 

področje družbe, saj smo bili številna skupina, ki se je morala dogovarjati, priti do skupnih 

rešitev in sklepati kompromise, če smo hoteli ustvariti plesno dramatizacijo. Pred začetkom 

našega diplomskega projekta je vzgojiteljica skupine obravnavala temo življenje na gradu, s 

pomočjo že pridobljenega znanja smo se pogovarjali o življenju dvornih prebivalcev v srednjem 

veku in danes. Področje narave smo vključili zaradi vsebine zgodbe, naučili smo se o preobrazbi 

regrata, ugotovili njegove značilnosti in posebnosti. V projektu področje matematike ni bilo 

vključeno v takem obsegu kot druga področja. Seveda so se v ustvarjanje prikradli tudi 

matematični elementi, kot so štetje, liki, prirejanje itn. Na koncu smo opazili, da je plesna 

dramatizacija dejavnost, ki v ustvarjalni proces zelo lepo vključi večino področij. Menimo, da 

je bil naš projekt interdisciplinaren.  

4. raziskovalno vprašanje: Katere veščine in znanja potrebuje vzgojitelj pri vodenju 

projektnega dela s poudarkom na plesni umetnosti? 

Vzgojitelj mora biti izredno potrpežljiv in prilagodljiv, saj sodeluje dvajset otrok, vsak ima 

svoje želje, svoje zamisli in svojo domišljijo, kar od vzgojitelja zahteva, da je dober opazovalec. 

Avtorici V. Geršak in H. Korošec (2011) poudarjata, da mora vzgojitelj otroško igro dobro 

opazovati, saj le tako lahko prilagodi dejavnosti na ustrezno raven, kjer otroci najbolje delujejo. 

Vodje in mediatorji smo želje, interese in zamisli otrok v projektu strnili v neko smiselno celoto, 

s katero so se vsi prisotni strinjali, prav tako pa smo jih usklajevali s svojimi cilji, ki smo si jih 

postavili pred začetkom projekta. Vodenje plesne dejavnosti je izziv, zato moramo biti 

komunikativni in sporazumevalno spretni, sočutni, ustvarjalni, imeti moramo skoraj tako veliko 

domišljije kot otroci in najpomembneje, biti moramo pedagoško podkovani in imeti znanja o 

vodenju plesnih dejavnosti. Znanje nas osvobodi strahu, ki ga imajo nekateri pedagogi. 

Menimo, da se ravno zaradi strahu in nesamozavesti glede njihove ustvarjalnosti pedagogi 

izogibajo vodenju plesne dramatizacije, ki temelji na dejavnem soustvarjanju z otrokom. Naše 

mnenje je, da je vsak pedagog zmožen izvesti in ustvariti plesno dejavnost, če je mentalno 

pripravljen, umirjen, sproščen in samozavesten. 
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6 ZAKLJUČEK 

Namen našega diplomskega dela je bil, da v praksi raziščemo, kako se izvede plesna 

dramatizacija, kakšen vpliv ima na otroke in kako se vzgojitelj pripravi na dejavno soustvarjanje 

z otroki. Ugotovili smo, da otroci v plesnih dejavnostih uživajo, so motivirani, ustvarjajo, 

raziskujejo in se učijo. Pokazalo se je, da so otroci najboljši pomočniki in soustvarjalci projekta, 

s svojo domišljijo in ustvarjalnostjo presežejo ideje pedagoga. V ustvarjanju plesne 

dramatizacije otrok nismo obremenjevali z rezultatom, cilji naših dejavnosti so temeljili na 

procesu ustvarjanja in ne na rezultatu. Seveda smo na koncu plesno dramatizacijo predstavili 

drugim otrokom, vendar otroci niso bili pod pritiskom, podvrženi stresu, nastop so dojemali kot 

igro in ponosno so predstavili, kaj so se naučili in kaj so delali cel mesec. Njihova plesna 

dramatizacija je bila boljša kot kdaj prej, saj so bili otroci notranje motivirani, predstavljali so 

svoje ustvarjanje in delo ter med nastopom improvizirali. 

Izvajalci pred izvedbo empiričnega dela nismo bili prepričani, koliko so bili otroci predhodno 

deležni plesne vzgoje, kakšni bodo odzivi na izvajanje, ki temelji na njihovem soustvarjanju, in 

kako se bomo znašli v projektu, s katerim se srečujemo prvič. Nad otroki smo bili prijetno 

presenečeni, njihov odziv, ustvarjanje in prijaznost do drugih je bilo neverjetno. Ugotovili smo, 

da je izvajanje plesnih dejavnosti odvisno od pedagoških delavcev, saj nekateri v dejavnosti 

vključujejo ples tudi po metodi improvizacije. To se dogaja tudi v naši skupini, kjer si 

vzgojiteljica prizadeva za samostojno ustvarjanje in telesno izražanje otrok. Menimo, da smo 

se pri prvem plesnem projektu v vrtcu dobro znašli. Večinoma smo vključevali material 

profesorice G. Schmidt (2014), saj so dejavnosti pripravljene dobro in otroke spodbudijo, da 

pridejo v stik s svojim telesom. Bili smo prilagodljivi, spodbujevalni, predvsem smo pazili, da 

smo otrokom pustili svobodo in jim pomagali uresničiti ustvarjalne želje. Cilje diplomskega 

dela smo uresničili, prav tako smo s pomočjo empiričnega izvajanja odgovorili na vsa 

raziskovalna vprašanja. 

S svojo diplomsko nalogo želimo bralcem sporočiti, da je mogoče s predšolskimi otroki 

neskončno ustvarjati, saj so otroci neverjetna bitja, v katerih živi ogenj domišljije, ustvarjanja 

in igre. Vedeti moramo, da s svojimi dejavnostmi in delom ta ogenj večamo in vzdržujemo, kot 

to počnemo s poleni, ko podkurimo ognjišče. Pedagogi moramo paziti, da nam iskre ne 

ugasnejo, ker jih nismo znali vzdrževati. 
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