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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, v čem se razlikuje načrtovanje plesnih dejavnosti v 

vrtcih v urbanem in ruralnem okolju. Osredotočili smo se predvsem na morebitne razlike v 

pogostosti načrtovanja plesnih dejavnosti. Ţeleli smo ugotoviti, katere plesne dejavnosti so v 

vrtcih zastopane največ ter kolikšno pomembnost vzgojiteljice pripisujejo načrtovanju in 

izvajanju plesnih dejavnosti. 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem 

delu smo se osredotočili na ples kot dejavnost v vrtcu. Predstavljen je ples v Kurikulumu za vrtce 

in vloga vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti. Opredelili smo vrste gibno-

plesnih dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu, ter opisali metode in oblike dela, ki jih uporabljamo pri 

izvajanju teh dejavnosti. 

V empiričnem delu so prikazani podatki, ki smo jih pridobili iz anketnih vprašalnikov. Raziskavo 

smo izvedli v različnih vrtcih glede na okolje. V urbanem okolju smo si izbrali dva ljubljanska 

vrtca, in sicer Vrtec Franceta Prešerna in Vrtec Šentvid. V ruralnem okolju pa smo si izbrali tri 

vrtce – Vrtec Mehurčki, Vrtec Murenčki in Marijin Vrtec. V raziskavi je sodelovalo 99 

vzgojiteljic in vzgojiteljev. Udeleţenci so v anketnem vprašalniku odgovarjali na odprta in zaprta 

vprašanja o plesnih dejavnostih v vrtcu. Za obdelavo podatkov smo uporabili Microsoft Word in 

Microsoft Excel. Pridobljene podatke smo ponazorili s pomočjo tabel in grafov.  

Rezultati so pokazali, da je med vrtci v urbanem in ruralnem okolju prišlo do nekaterih razlik, ki 

pa niso bile statistično pomembne. Razlike se kaţejo predvsem v načrtovanju, saj vrtci iz 

urbanega okolja pogosteje načrtujejo plesne dejavnosti v primerjavi z vrtci iz ruralnega okolja, ki 

ples večinoma uporabljajo kot spontano dejavnost. Več vzgojiteljev iz urbanih vrtcev načrtuje 

procesno, medtem ko se vzgojitelji iz ruralnih vrtcev bolj osredotočajo na dosego ciljev.  

Ključne besede: predšolski otroci, gibanje, plesne dejavnosti, načrtovanje, urbano in ruralno 

okolje 

  



 
 

ABSTRACT 

Differences in planning dance activities between urban and rural areas 

The main purpose of the diploma thesis was to research the differences in planning dance 

activities in kindergartens between urban and rural areas. We focused on possible differences in 

the frequency of planned dance activities. We wanted to discover, which dance activities are used 

the most and how much importance educators give to planning and executing of dance activities.  

The diploma thesis is divided into two parts – theoretical and empirical part. In the theoretical 

part we focused on dance as an activity in kindergarten. We presented dance as part of our 

national Curriculum for kindergartens. There is also described the role of the educators in 

planning and executing dance activities. We defined the types of the dance activities that are used 

in kindergartens and we described all methods and forms of work that we use for these types of 

activities. 

In the empirical part we presented the results of our research. The data was obtained through a 

questionnaries. We did our research in different kindergartens. In urban area we chose two 

kindergartens from Ljubljana – Vrtec Franceta Prešena and Vrtec Šentvid. In rural area we chose 

three kindergartens – Vrtec Mehurčki, Vrtec Murenčki and Marijin Vrtec. In our survey has 

participated 99 preschool teachers. For data processing we used Microsoft Word and Microsoft 

Excel. The data is displayed in tables and graphs.  

The final results showed that between urban and rural kindergartens there are no statistically 

significant differences in the frequency of planning dance activities. There were only shown 

some small differences. Most preschool teachers in urban kindergartens are planning dance 

activities, meanwhile preschool teachers from rural kindergartens are using dance as spontaneous 

activity.  

Keywords: preschool children, movement, dance activities, planning, urban and rural areas 
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 UVOD 1

V ţivljenju smo ţe neštetokrat slišali stavek »… ne znam plesati …« Vprašanje, ki se nam ob tem 

poraja, pa je, ali je to res, ali pa si omejitve delamo sami, v naših glavah.  

Spodbuda za pisanje diplomskega dela je bila predvsem ta, da smo na svoji poti prakse v vrtcih 

ugotovili, kako zelo malo pozornosti vzgojitelji posvečajo načrtovanju in izvajanju plesnih 

dejavnosti. Te so bile večinoma samo spontana odločitev vzgojiteljev, da zapolnijo čas med 

prehodi dnevnih rutin, ali pa dejavnost, ki je bila namenjena drugim in se ni poglobila v otrokove 

interese. N. Kos (1982) pojasni, da se v vrtcih umetnost največkrat pojavlja kot likovni in 

glasbeni del, medtem ko npr. ples vanjo redko vključujejo. Umetnostno vzgojo moramo kot 

vzgojitelji načrtovati tako, da otrok sam spoznava ustvarjalni proces in izkušnje. Tako si bo 

izoblikoval kritičen in pristen odnos do umetnosti. 

Gibalno izraţanje je v današnjem času zelo pomembno. Ključno je, da ţe majhne otroke 

navajamo na zdrav način ţivljenja in jim ponudimo obilico različnih izkušenj. Zavedati se 

moramo, da je gibalno izraţanje enako pomembno kot verbalno izraţanje. V. Geršak in H. 

Korošec (2011) menita, da preko ustvarjalnega plesnega procesa pri otroku omogočamo 

raziskovanje lastnega telesa v prostoru in času – otrok se posledično zaveda samega sebe in 

različnih oblik izraţanja. 

Plesna vzgoja je področje estetske, umetnostne in kulturne vzgoje. Je enakovreden sestavni del 

predšolske vzgoje in nadaljnjega vzgojno-izobraţevalnega procesa (Kroflič in Gobec, 1995). V 

času svoje prakse plesne vzgoje nismo doţiveli kot enakovreden del, zato smo se skozi čas 

študija spraševali, ali je tako v vseh vrtcih, ne glede na okolje. 

V teoretičnem delu bomo predstavili ples v Kurikulumu za vrtce; opisali bomo vlogo vzgojitelja, 

ki jo ima pri načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti, ter predstavili plesne spodbude. Opisali 

bomo vrste gibno-plesnih dejavnosti ter metode in oblike dela. 

V empiričnem delu bomo s pomočjo anketnih vprašalnikov ugotavljali, ali obstajajo razlike v 

načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti v urbanem in ruralnem okolju. Preverili bomo, kakšna 

stališča imajo vzgojitelji do plesnih dejavnosti in katere dejavnosti največkrat izvajajo. 
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 TEORETIČNI DEL 2

 Ples v Kurikulumu za vrtce 2.1

 Umetnost 2.1.1

Ples je v Kurikulumu za vrtce (1999) uvrščen pod področje umetnosti. Umetnost otroku polni 

ustvarjalni in domišljijski svet. Ko ima otrok moţnost svobode, pokaţe drugačnost in izvirnost. 

Otroci so lahko ustvarjalni na različne načine in na različnih umetniških področjih. Otrok torej 

umetnost razume na svoj način, zato se jo opazuje in vrednoti v okviru dotično njegovega razvoja 

in ţivljenjskega okolja. Otrok v umetnosti odkriva, izmišlja in ustvarja, ko oblikuje slike, pesem, 

ples, igro, predmete. Vso estetsko doţivljanje otrok izrazi v umetnosti.  

Z umetnostjo se otrok izraţa, komunicira in spoznava svet okoli sebe. Izrazi lahko svoja počutja, 

veselje, srečo, strahove, travme. V umetnosti se posveča estetskim vidikom, predstavlja sebe in 

svoj svet (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Vzgojitelj z umetnostnimi dejavnostmi pri otroku spodbuja radovednost in veselje do različnih 

umetniških dejavnosti (prav tam). 

 Cilji 2.1.2

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 38) so na področju umetnosti določeni globalni cilji: 

 »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.« 

Cilji iz Kurikuluma za vrtce (1999, str. 38) na področju umetnosti so: 

 »spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti; 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja; 

 doživljanje in spoznavanje umetniških del; 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem;  
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 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o 

umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih; 

 razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, estetskega 

in vrednostnega doživljanja; 

 doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, 

filmskih, televizijskih delih; 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora.« 

 Povezava plesnih dejavnosti z drugimi področji 2.1.3

Otrok znanje, ki ga pridobi s svojo aktivnostjo, ponotranji. Njegova miselna aktivnost se poveţe z 

njegovo fizično aktivnostjo. Temu pravimo utelešena kognicija – utelešenje in povezava uma s 

telesom (Geršak, 2015). Gibalne izkušnje so zelo pomembne pri otrokovem spoznavanju sveta. S 

plesom otrok razvija zavedanje telesa, tako zaznavne, kot tudi višje mentalne funkcije, 

ustvarjalnost, predstavljivost, spomin, sposobnosti za učenje in za komuniciranje (Zagorc, Kralj, 

Jeram in Vihtelič, 2013). Za razvoj teh sposobnosti lahko vzgojitelj v Kurikulumu za vrtce izbira 

med različnimi dejavnostmi in vsebinami, ki jih predstavi otrokom. Pri tem pa mora stremeti k 

temu, da je aktiven na vseh področjih dejavnosti in jih med seboj povezuje. Področja dejavnosti v 

Kurikulumu za vrtce delimo na gibanje, jezik, umetnost, druţbo, naravo in matematiko. 

Povezovanje plesnih dejavnosti z drugimi področji dejavnosti od vzgojitelja zahteva potrebno 

znanje in ustvarjalnost. 

Gibanje 

Gibanje je prisotno pri vseh plesnih dejavnostih. S plesom se uresničujejo vsi cilji z gibalnega 

področja. Z gibanjem lahko otroci ob spremljavi glasbe izrazijo svoja občutja in razpoloţenje. 

Učijo se obvladovanja telesa in posnemajo ter ponazarjajo predmete, pravljične junake, ţivali, 

pojave. Otroci lahko z gibanjem in plesom podoţivljajo dogodke, sanje, odnose ipd. Otroci lahko 

gibalno ustvarjajo in improvizirajo na določeno temo. Posamezne dele svojega telesa lahko 

gibajo v različnih smereh z različno intenzivnostjo in se učijo obvladovati telo ob glasbi in 

skupini vrstnikov ter hkrati razvijajo plesnost (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). 

S tem razvijajo koordinacijo oz. skladnost gibanja in ravnoteţje (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Jezik  

Jezik je področje, kjer je priporočljivo uporabljati ustvarjalni gib. Za začetno opismenjevanje so 

pomembne splošne psihomotorične sposobnosti (orientacija v prostoru in lastnem telesu, 

koordinacija gibov …), ki jih otroci razvijajo ob ustvarjanju plesnih gibov. Z gibalnimi 

dejavnostmi spodbujamo tudi govorno izraţanje in razumevanje, saj lahko s plesom ustvarjamo 

dramatizacije, igre vlog, z gibanjem prikaţemo zgodbe, uporabljamo neverbalno komunikacijo, 

se vţivljamo v različne situacije, sestavljamo črke z različnimi deli telesa. Z raznimi igrami lahko 

vadimo pisanje črk in se igramo abecedo ipd. Otroci se pri skupinskih igrah urijo tudi v 

poslušanju (Geršak, 2006). Jezik je prisoten ţe pri sprejemanju navodil za plesne dejavnosti, ki 

jih otrok poskuša razumeti in se po njih ravnati (hodi v krogu, zavrti se). Pri rajalnih in gibalnih 

igrah se otrok govorno izraţa ob gibanju na več načinov: govori ali poje ob igrah, povezuje gib in 

govor v dramatizaciji, se glasovno izraţa med gibanjem, glasovno ritmično spremlja gibanje, se 

dogovarja z vrstniki in deli svoje gibalne zamisli … Ustvarjalni gib je odlična metoda tudi za 

spoznavanje in zgodnje učenje tujih jezikov (Kroflič in Gobec, 1995).  

Druţba 

Druţba se s plesom prepleta ţe s pravili, ki jih predstavimo otrokom, ter z medsebojnim 

sodelovanjem in dogovarjanjem otrok. Socialne odnose krepijo tudi s socialnimi igrami in igrami 

pozdravljanja. Otroci se preko plesa vţivljajo v ţivljenje nekoč in danes, s tem pa razvijajo 

koordinacijo v času in prostoru ter laţje razumejo časovno zaporedje. Spoznavajo različne kulture 

in tradicije, s tem pa tudi različnost v najrazličnejših kontekstih (Geršak, 2006). Ples se z druţbo 

povezuje tudi preko prikazovanja in upodabljanja različnih poklicev skozi gib; druţbe in druţine; 

prometa, prometnih znakov in prevoznih sredstev; spoznavamo lahko človeške odnose in načine 

ţivljenja; praznovanja; umetnost ipd. (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). 

Narava  

Otroci opazujejo in raziskujejo, kaj se dogaja v njihovi okolici (opazujejo ţivo in neţivo naravo, 

vsakdanje gibanje ljudi, šport, svet tehnike ipd.). S pomočjo predstav lahko nato z gibanjem 

svojega telesa ponazorijo spreminjanje narave (letne čase, vreme, rast rastlin, stoječe in tekoče 

vode, gibanje ţivali …), človeško telo, funkcije in procese v njem. Skozi ustvarjalni gib 

spoznavajo zvok, svetlobo ter različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost. Tu so 

pomembne izkušnje otrok, vzgojiteljeva naloga pri tem pa je, da jim te izkušnje omogoča. Tako 
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otroci nenehno utrjujejo nova spoznanja in razvijajo miselne sposobnosti ter ustvarjalnost 

(Geršak, 2006). 

Matematika 

Pri plesnih dejavnostih se pogosto srečujemo z različnimi geometrijskimi liki (krog, trikotnik, 

elipsa) in oblikami (krive in ravne črte, sklenjene, nesklenjene črte), ki jih otrok oblikuje s celim 

telesom oz. s posameznimi deli telesa, s hojo ali risanjem po hrbtih. Otroci lahko plešejo po likih 

in jih ustvarjajo z različnimi predmeti. Z gibalnimi in rajalnimi igrami spoznavamo različne 

pojme (zunaj, znotraj) in prostorske odnose (pred, za, ob …). Matematika se s plesom povezuje 

tudi z razvrščanjem, urejanjem in prirejanjem, s spoznavanjem merskih enot in ponazarjanjem 

simetrije skozi ustvarjalni gib. S pomočjo plesa lahko utrjujemo štetje in velikostne ter časovne 

odnose. Spoznavanje matematičnih pojmov skozi plesne ustvarjalno-gibalne dejavnosti je za 

otroke bolj zanimivo in razumljivo. Pri starejših otrocih lahko spoznavamo matematične 

operacije (seštevanje, odštevanje) z različnimi gibalnimi dejavnostmi (Meško, Geršak, Pikalo, 

Rupnik in Kasjak, 2011). 

 Vloga vzgojitelja  2.2

Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato moramo ţe najmlajšim otrokom ponuditi spekter 

moţnosti za izraţanje skozi gibanje. V prvih letih otrokovega razvoja je zelo pomembno, da 

spodbujamo ustvarjalnost (Kroflič, 1999). V. Geršak in B. Kroflič (2011) menita, da ni potrebe, 

da bi otroku privzgojili ustvarjalnost, saj jo ta ţe ima v sebi. Pomembno je le, da ga na pravi 

način usmerjamo in mu pomagamo, da jo sam razvije. 

Vzgojitelj naj poskrbi, da se otrok sprosti, spozna prostor, začuti in spozna sebe, svoje telo in 

druge otroke. S tem spodbujamo sodelovanje v skupini, domišljijo, nebesedni način 

komunikacije, koncentracijo otrok ipd. Pomembno je, da plesna vzgoja ne pomeni zgolj 

ustvarjanje prizora, koreografije ali nastopa (Geršak in Korošec, 2011). Dejavnosti naj ne 

temeljijo na končnem “produktu”, temveč na procesu raziskovanja, ustvarjanja in igre. Ključno 

je, da vzgojitelj stremi k temu, da otrok sam raziskuje in pride do odgovora na nek zastavljen 

problem. S tem spodbuja otrokovo napredovanje. Otrokovih del naj ne graja ali ocenjuje, 

kritizira, komentira ali pretirano hvali (Kurikulum za vrtce, 1999). Psihologi so ugotovili, da 
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negativen odnos (npr. avtoritarni odnosi in kaznovanje) ovira ustvarjalnost, medtem ko jo 

pohvala in sproščeni odnosi spodbujajo (Kroflič, 1992). 

Delo je potrebno prilagoditi značilnostim otrok in skupine. Strokovni delavci si morajo 

prizadevati, da ustvarijo povezano skupino, da se otroci spoznajo in medsebojno poveţejo. 

Teţimo k temu, da otrokom omogočimo izkušnjo uspeha in jih vodimo tako, da ne doţivljajo 

neuspeha. Bistveno je čutiti, slišati, videti in poizkušati. Pozorni moramo biti na posameznikove 

spontane reakcije in gibalne odzive. Pomembna vloga vzgojitelja je, da je ta inovativen in vedno 

angaţiran, da bo teţil k novostim. Ne sme ostati pri enolikih dejavnostih, pač pa mora biti 

ustvarjalen in iskati nove načine izvedbe, da bo delo uspešno. Pripravljen mora biti na morebitno 

odstopanje od zamišljenega poteka in se znati prilagoditi nepredvidenim situacijam (Zagorc, 

Kralj, Jeram in Vihtelič, 2013). 

V. Geršak in H. Korošec (2011) menita, da moramo otroka spodbujati k raziskovanju elementov 

plesa in k kombiniranju elementov plesa skozi igro. Deleţen mora biti različnih plesnih spodbud 

in pri tem imeti dovolj časa za raziskovanje materialov. Pri mlajših otrocih moramo uporabljati 

več spodbud, saj imajo starejši ţe predhodne izkušnje (prav tam). Prav tako je za najmlajše 

pomembna improvizacija. Ta temelji na prebranih zgodbah, pesmih itd. Otrok si nekaj predstavlja 

in nato to izvede (Zagorc, Kralj, Jeram in Vihtelič, 2013). 

Vzgojitelj naj poskrbi za situacije, materiale, predmete in prostor, v katerih se otroci lahko 

izraţajo. Pomembno je da otrokom pokaţe pozornost, saj na ta način otroci ohranjajo zanimanje. 

Otrok naj opazuje različne predmete in se z njimi spoznava. Predmeti naj bodo čim bolj različni. 

Ti predmeti bodo otroka spodbudili, da bo eksperimentiral z novimi oblikami gibanja in izrazi. 

Zelo pomembni so tudi nestrukturirani materiali. Z njimi so otroci še bolj kreativni in uporabljajo 

domišljijo (Geršak in Korošec, 2011). Naloga vzgojitelja je tudi urediti prostor, da poskrbi za 

varnost otrok, tako da bodo plesne igre lahko potekale nemoteno. Plesne dejavnosti se lahko 

izvaja v igralnici, na terasi, v športni igralnici, na igrišču, travniku … (Marjanovič, 2001). 

Pomembnost moramo pripisati tudi sodelovanju z različnimi ljudmi in zunanjimi delavci, saj si 

preko njih vzgojitelj pridobiva nove poglede, ideje in izkušnje za načrtovanje plesnih dejavnosti. 

Tako se spodbuja kreativnost vzgojitelja z izmenjavo idej z ljudmi z različnih področij, pa naj 

bodo to starši ali zunanji sodelavci. Tako pride do izmenjave idej, različnih pogledov o določeni 

tematiki, kar ima pozitiven vpliv na vzgojiteljevo kreativnost in inovativnost (Štular, 1990) 
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Vzgojitelja naj ne zanima, ali bo otrok kdaj postal plesalec ali ne. Osredotoči naj se na to, da se 

otroci izraţajo, izvajajo in delijo svoje ustvarjalne izkušnje z drugimi. Vsak lahko pleše le v meji 

svojih zmoţnosti. Otroci naj pri plesu občutijo sprostitev in zadostitev potrebe po sproščenem 

izraţanju notranjih stisk, čustev in veselja (Kos, 1982). 

 Stališča vzgojitelja 2.2.1

Stališče pomeni trajnejšo čustveno opredeljenost do raznih oseb, predmetov, dogodkov in stvari, 

ki naj bi vplivala na naše ravnanje v danih pogojih ali razmerah (Jenšterle, 2013). 

Po Allportu so stališča posameznikova mnenja in naravnanost, pridobljena z izkušnjami, ki 

vplivajo na njegova dejanja v različnih situacijah (Kroflič, 1992). 

Poznamo tudi vzgojno-izobraţevalna stališča. To so stališča, pri katerih vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic mislijo, ravnajo in delujejo na pričakovan profesionalni način pri svojem 

delu. Ta stališča vplivajo na pravilnike vrtca, akte, programe in načine vodenja. Prav tako imajo 

vpliv na odnose s sodelavci in starši v okviru letnega delovnega načrta in Kurikula. Od njih je 

odvisno, kako bodo strokovni delavci načrtovali in izvajali dejavnosti, kako bodo spremljali 

napredke v razvoju otrok ter kako bodo obravnavali drugačne otroke (Jenšterle, 2013). 

V vrtcu strokovni delavci v svoje delo prinašajo različne izkušnje, pričakovanja, vzorce, 

predstave, prepričanja in stališča. Vse to pomembno vpliva na delo in klimo v svoji skupini. 

Vzgojiteljice imajo različne poglede na otroštvo in vzgojo: kako, s kakšnimi cilji, metodami in 

pristopi spodbujajo otroka, prav tako pa prepričanja o razvoju in učenju otroka. To pa močno 

vpliva na to, kaj bodo strokovni delavci razvijali pri otrocih in katere vsebine bodo prevladovale 

(Turnšek, 2002). A. Jenšterle (2013) meni, da lahko nekatera stališča pri delu povzročajo 

problem. Predvsem ko so prepričani, da je »dobro« to, kar sami štejejo za učinkovito in je 

potrjeno z njihovimi izkušnjami. Sem spadajo dejavnosti in pristopi, ki so preizkušeni z njihove 

strani in se ponavljajo. Pravilno pa bi bilo, da je »dobro« to, kar je v skladu s stališči v vzgojno 

izobraţevalnem procesu. Veliko vzgojiteljic, predvsem starejše, teţko sprejema in zavrača 

potrebne spremembe dela in organizacije. Te ne obvladajo novih pristopov do posredovanja 

vsebin (prav tam).  
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 Načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti  2.2.2

Temeljna naloga vrtca je, da ustvarja optimalne pogoje za otrokov celoviti razvoj. Zagotoviti 

mora varno okolje, v katerem se otroci dobro počutijo. Upoštevati mora individualne razlike v 

razvoju in učenju otrok, njihove potrebe in interese. Razumevati mora otrokove načine 

spoznavanja in doţivljanja sveta okoli sebe, zagotavljati pestre vsebine z različnih področij 

dejavnosti, metode in oblike dela. Upoštevati mora tudi načela celostnega in uravnoteţenega 

razvoja otrok, vzgojitelji pa s svojim strokovnim delom izberejo cilje glede na spretnosti in 

znanja, ki jih ţeli pri otroku spodbujati. Predvsem je pomembno, da strokovni delavci pri svojem 

načrtovanju in bivanju v vrtcu upoštevajo načela enakih moţnosti, različnosti med otroki, da 

omogočajo izbiro in drugačnost (Domicelj, Zore, Turk, Fras Berro in Uhelj Oštir, 2006).  

Pri načrtovanju dejavnosti moramo vanj vnesti ustvarjalnost, upoštevati tempo razvoja 

posameznega otroka, kulturno okolje, iz katerega izhaja, in njihove posebne potrebe. Pomembno 

je tudi, da pri otrocih upoštevamo, kako dolgo ţe obiskujejo vrtec, da znamo izbrati pristop, ki ga 

bomo uporabili in kako zahtevne dejavnosti bomo ponudili otrokom (Kroflič in Gobec, 1995). 

M. Domicelj, N. Zore, M. Turk, F. Fras Berro in M. Uhelj Oštir (2006) menijo, da morajo 

vzgojitelji v načrtovanje vključiti tudi otroke, saj na ta način zanesljivo pridobijo njihove ţelje in 

interese, otroci pa bodo za dejavnosti še bolj motivirani. 

V predšolskih ustanovah poznamo tri različna obdobja za načrtovanje vzgojnega dela (Kroflič in 

Gobec, 1995): 

Uvajalno obdobje: po navadi je to mesec september, ko se začne novo šolsko leto. V vrtec pridejo 

novi otroci, nekatere skupine se na novo oblikujejo, lahko se zamenjajo vzgojiteljice. V tem 

obdobju je ples zelo pomemben kot dejavnost, saj povezuje otroke v skupino. Najpogosteje se 

izvajajo ljudske otroške rajalne igre, ki jih otroci ţe poznajo. Te igre povezujejo otroke med sabo 

in z vzgojiteljico. Prevladuje metoda vodenja. 

Obdobje od oktobra do junija: vzgojiteljice načrtujejo vzgojno delo skladno z letnimi časi. V tem 

času vzgojiteljice povezujejo plesne dejavnosti skupaj z drugimi področji Kurikuluma za vrtce. 

Pomembno je, da so v načrtovanje vključene vse gibno-plesne dejavnosti.  

Poletno obdobje: je čas, ko prevladujejo igre na prostem, katere otroci ţe poznajo ali pa jih na 

novo ustvarijo. Okolje in narava sta odličen vir spodbude za ustvarjanje. Pogosto so dejavnosti 
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namenjene podoţivljanju dogodkov, ki so jih otroci doţiveli in so jim v veselje (počitnice, 

morje …). 

 Plesne spodbude  2.3

Preko različnih plesnih spodbud otroci pridobivajo nove izkušnje in doţivetja. Z njimi dajemo 

otroku moţnost, da se izraţa na čim več raznolikih načinov. Bistveno več spodbud za gibalno 

ustvarjanje potrebujejo najmlajši otroci. Ti še nimajo veliko izkušenj in doţivetij, za razliko od 

starejših otrok. Vse, kar otrok zaznava, zanj postaja vir spodbude. Zato vire spodbud črpamo iz 

vsakdanjega okolja, narave in različnih področij, ki so otrokom blizu (Kroflič in Gobec, 1995).  

Plesne spodbude delimo na zunanje in notranje spodbude.  

Zunanje spodbude so lahko različni predmeti, naravni materiali, podlage, trakovi, blago, obroči, 

didaktične kartice ipd. Otrok se z njimi lovi, jih meče, se plazi in se z njimi giba. Najpogostejša 

spodbuda v vrtcu je glasba. Pomembni so tudi kostumi, pokrivala in maske, saj z njimi otrok 

postane anonimen in posledično bolj sproščen, kar pa pripomore k njegovemu ustvarjanju, saj ta 

pride bolj do izraza. S temi spodbudami otrok odkriva nove oblike gibanja in spoznava različne 

predmete in odnose med njimi ter uporablja vsa čutila (Geršak, 2006). 

Uporabljamo pa tudi notranje spodbude. To so notranje predstave, ki jih otrok pridobi iz 

predhodnih doţivetij (gibanje, vedenje ljudi in ţivali, oblike v okolju, podoţivljanje lastnih 

doţivetij, ogled predstave …) in iz domišljijskih predstav (Geršak in Korošec, 2011). 

  Vrste gibno-plesnih dejavnosti  2.4

Otroci se največ naučijo, ko je njihovo telo v gibanju. Z raznolikimi gibno-plesnimi dejavnostmi 

spoznajo različne poloţaje telesa, načine sodelovanja z drugimi otroci in pripomočke. Z vpeljavo 

različnih gibalnih dejavnosti stremimo k razgibanosti, saj se izognemo oblikam gibanja, ki se 

neprestano ponavljajo (Sherborne, 1993). 

 Gibalno-rajalne igre 2.4.1

Gibalno-rajalne igre delimo v dve skupini. Ti sta ljudske rajalne igre in ustvarjalne rajalne igre. 
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Ljudske rajalne igre so ljudski otroški plesi, ki se izvajajo skupinsko, zraven pa otroci pojejo ali 

govorijo različna besedila. Izvajajo se v različnih prostorskih oblikah – v krogu, ravni vrsti, v 

obliki kače ipd. (Marjanovič Umek, 2001). Poznamo rajalne igre z vlogami in rajalne igre brez 

vlog. Rajalne igre z vlogami se izvajajo takrat, ko ima eden od otrok drugačno vlogo kot ostali 

(se drugače giba), npr. vrti se v sredini kroga, hodi okrog kroga ipd. (npr. Bela lilija, Rdeče 

češnje). Rajalne igre brez vloge pa se izvajajo takrat, ko imajo vsi otroci enako vlogo, se enako 

gibljejo (npr. Trden most). Ljudske rajalne igre so se ohranile kot ljudsko izročilo, ki ga 

ohranjamo tako, da jih posredujemo otrokom in tako bogatimo njihov odnos do ljudske kulture 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

Ustvarjalne rajalne igre pa skupaj z otroki ustvarjamo sami,  saj veliko pesmi nastaja prav v ta 

namen. Otroci ustvarjajo različne gibalne motive skladno z besedilom pesmi in z glasbenim 

motivom. Nastanejo lahko tudi na podlagi izštevank, instrumentalnih skladb, ritmičnih besedil 

itn. Otroci se gibljejo v parih, krogu, koloni ipd. Glavno pri ustvarjalnih rajalnih igrah je 

predvsem skupinsko ustvarjanje, ki temelju na besedilu pesmi, melodiji in ritmu (Marjanovič 

Umek, 2001).  

Lahko pa rajalne igre ne vsebujejo izrazitih melodičnih in ritmičnih značilnosti. Pri njih so 

navadno vnaprej določena pravila gibanja skupine oz. posameznika (npr. Trden most, Koliko je 

ura) (Kroflič in Gobec, 1995).   

Za gibalno-rajalne igre je značilno skupinsko poustvarjanje rajalnih motivov. Moţno je tudi 

individualno ustvarjanje, ko otrok oblikuje rajalni motiv. Ko otroci usvajajo določene gibalne 

oblike, prevladuje metoda vodenja, če pa otroci ustvarjajo sami, pa metoda izmišljanja (prav 

tam). 

 Plesna dramatizacija 2.4.2

Plesna dramatizacija je gibno-plesna igra, ki se izvaja samostojno spontano ali usmerjeno. Vodi 

jo vzgojiteljica, ki pripoveduje o resničnem ali izmišljenem dogodku, lahko pa pripoveduje tudi s 

pomočjo literarnih zvrsti. To vlogo vzgojiteljice lahko zamenja tudi otrok (Marjanovič Umek, 

2001). 

Pri plesni dramatizaciji gre za doţivljanje zgodbe in medsebojnih odnosov junakov v zgodbi. 

Večinoma je vanjo vključen ples, včasih pa tudi druge vrste plesnih dejavnosti, predvsem rajalna 
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igra. Preko plesne dramatizacije otrok z gibanjem podoţivi vsebino zgodbe, pri tem pa mu 

pustimo, da zgodbo spontano dopolnjuje z besedami. Tako otrok še bolj doţivi zgodbo, hkrati pa 

si jo laţje ter hitreje zapomni (Kroflič in Gobec, 1995). 

Za bolj doţiveto uprizoritev lahko pri plesni dramatizaciji uporabimo različne spodbude, kot so 

glasba, kostumski in scenski pripomočki, lutke ipd. Pri izvajanju uporabljamo metodo vodenja in 

metodo izmišljanja (prav tam). 

 Bansi 2.4.3

Bansi so gibalne igre s petjem. Schmidt in Bole (2008) banse definirata kot ustvarjalno rajalno 

igro, pri kateri z gibanjem slikovno prikaţemo péto besedilo. Otrok s pomočjo te gibno-plesne 

dejavnosti hitreje in laţje razume péto besedilo. 

 Bibarije 2.4.4

Bibarije so gibalne igre, ki jih izvajamo ob ritmičnih besedilih, izštevankah in pesmih z nagajivo 

vsebino. Navadno jih uporabljamo ţe pri najmlajših otrocih, saj predstavljajo odlično obliko 

komuniciranja z odraslim. Otrok opazuje, kako se odrasli giba, kakšno mimiko uporablja, posluša 

njegov glas in občuti dotike na koţi. Giba se skupaj z odraslim in opazuje ter čuti svoje telo 

(prste, dlani, noge). Bibarije izhajajo iz ljudskih igr za otroke, še danes pa jih ustvarjajo pesniki in 

glasbeniki (Marjanovič Umek, 2001). 

 Spontano gibanje in ples 2.4.5

Ples kot ena od gibno-plesnih dejavnosti v vrtcu je izmišljanje gibov ter prosto ustvarjanje in 

izraţanje z gibanjem. Sem prištevamo tudi ponazarjanje z gibanjem, kar pomeni posnemanje 

sveta okoli sebe (človekovo gibanje in vedenje, posnemanje različnih gibanj in oblik v okolju). 

Postopno se razvije v pantomimo. Tudi pri tej vrsti gibanja so potrebne spodbude.  

Ples je večinoma individualen, lahko pa otroci plešejo tudi v majhnih skupinah. Tu prevladuje 

metoda izmišljanja (Kroflič in Gobec, 1995). 

Spontano gibanje izhaja iz otroka in ni spodbujeno od zunaj. Otrok uţiva v različnih gibih (brca, 

maha, se kotali, vrti, plazi …), jih sam ustvarja in oblikuje ter se z gibanjem igra (prav tam).  
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 Ustvarjalni gib kot učni pristop 2.4.6

Ustvarjalni gib je aktivno učenje učnih vsebin s pomočjo telesa. Otroci s svojim gibanjem 

ustvarjajo in oblikujejo učno-vzgojne vsebine. Osnovni cilj ustvarjalnega giba je, da se otrok 

preko njega izraţa, se igra, se preko njega uči različnih vsebin ter pridobiva plesne izkušnje. 

Preko ustvarjalnega giba otroci laţje in hitreje razumejo pojme in vsebine z različnih področij 

Kurikuluma. Gre za učenje oz. spoznavanje novih informacij z vsemi čutili, ne samo preko sluha 

in vida. Pristop z ustvarjalnim gibom v vrtcu pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj, saj v 

učenje poleg miselnih aktivnosti vključuje tudi gibanje in čustva (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik 

in Kasjak, 2011). 

Ustvarjalni gib je zelo primeren za hiperaktivne, nemirne otroke, ker omogoča aktivno 

kinestetično učenje. Priporočljiv je tudi za otroke s posebnimi potrebami, saj si z njim gradijo 

samozavest, se zavedajo lastnega telesa in lastnih zmoţnosti, razvijajo ustvarjalnost, izraţajo 

čustva … Z ustvarjalnim gibom spodbujamo ustvarjalno mišljenje in razvijamo prostorske 

predstave ter rešujemo različne probleme, tudi vzgojne. Predvsem je izrazit na čustveno-

socialnem področju, saj pripomore k pozitivnemu vzdušju v skupini. Otrok razvija estetski čut in 

kritičen odnos do umetnosti (prav tam). 

V. Geršak (2006) meni, da z uporabo ustvarjalnega giba v vrtcu omogočamo otroku, da zadovolji 

štiri osnovne potrebe: potrebo po ljubezni, potrebo po moči, potrebo po svobodi in potrebo po 

zabavi. Otrok si stvari bolje zapomni, ko je hkrati z njegovimi moţgani aktivno tudi njegovo telo. 

Ustvarjalni gib spada med celostne metode učenje, kar pomeni, da razumemo z umom in telesom. 

 Sprostitvene dejavnosti 2.4.7

B. Kroflič in D. Gobec (1995) trdita, da telesno in duševno sprostitev doseţemo z gibanjem. Pri 

otrocih to omogočamo z usmerjenimi sprostitvenimi dejavnostmi. Sem prištevamo: masaţe, jogo 

za otroke, sprostitev z vodeno vizualizacijo in tibetančke za otroke. Umirjanje je lahko besedno 

ali nebesedno. 

Po mnenju M. Zgonc (2015) so pri sprostitvenih dejavnostih v vrtcu v ospredju otrokova 

domišljija, gibanje, barve, različni zvoki, telesni stik in čutila. Otroci pri teh vsebinah doţivljajo 

občutke ugodja in zabave. Telesni stik otroke pomirja in jim daje občutek varnosti. Pomembno je, 

da na sproščanje navajamo ţe male otroke, saj današnji tempo ţivljenja povzroča napetost, 
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ţivčnost, agresivnost in nemirnost tudi pri otrocih. Preko teh dejavnosti pa otroci laţje 

obvladujejo čustveno stanje (Geršak, 2006). Vzgojitelj mora za izvajanje dobro poznati otroke in 

ustvariti prijetno vzdušje, v katerem vlada zaupanje. Tako bodo otroci sproščeno in brez strahu 

izvajali vaje. Pomembno je, da nas v času izvajanja sprostitve nihče ne moti (npr. zapremo okna) 

in da časovno nismo preveč omejeni (Zgonc, 2015). 

Sprostitvene metode otrokom ponujajo netekmovalnost, zato niso obremenjeni z rezultati in se 

lahko sprostijo in umirijo. Vsebine so predstavljene z metodo pogovora, demonstracije in razlage 

(Judeţ, 2010). 

 Učenje plesnih koreografij 2.4.8

Gledališki terminološki slovar (2013) koreografijo definira kot: »načrtovanje, oblikovanje, 

usklajevanje, uravnavanje gibov in premikov nastopajočih v času in prostoru z drugimi 

gledališkimi prvinami (glasbo, lučjo, sceno, kostumi).« 

Raziskave so pokazale, da so v vrtcih plesne koreografije najpogosteje uporabljene v obliki 

nastopov za starše, sorodnike ali druge skupine v vrtcu. Pri tem pa omejimo otrokovo gibanje, saj 

se ne giba prosto in ni ustvarjalen. Pomembno je, da dajemo otrokovi domišljiji prosto pot, česar 

pa z učenjem plesnih koreografij ne doseţemo (Geršak, 2010). Zato je v vrtcu pomembno, da 

plesne koreografije ustvarjamo skupaj z otroki. Otroci naj sodelujejo s svojimi idejami in 

zamislimi. Pri takem načinu dela, kjer otroci izraţajo ustvarjalno svobodo, je večji poudarek na 

samem procesu in ne samo na končnem rezultatu. Tako postanejo nastopi v vrtcu tudi bolj 

primerni. Pri otrocih tako vplivamo na razvoj njihove ustvarjalnosti, hkrati pa si gradijo pozitivno 

samopodobo (Geršak in Lenard, 2012). 

 Metode in oblike dela 2.5

 Metode dela 2.5.1

Pri izvajanju plesnih dejavnosti uporabljamo posebne metode. Te metode določimo glede na 

zastavljen operativni cilj, glede na starost skupine in plesne izkušnje, ki jih imajo otroci.  

Z metodo vodenja otroke načrtno, z lastnim gibanjem (včasih tudi z besedami), usmerjamo v 

gibanje. Otrok povzame gibalne motive vzgojitelja ali drugih otrok. S to metodo jih usmerjamo v 
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zaţeleno gibanje in jim ponujamo vrsto moţnosti za gibalno izraţanje in moţnost ustvarjalnosti 

(Kroflič in Gobec, 1995).  

Metoda izmišljanja omogoči otroku telesno in duševno sprostitev. Otrok samostojno gibalno 

ustvarja, odrasli pa ga pri tem ne omejuje pri gibanju. Običajno otroci ustvarjajo na ponujeno 

temo. Gibalna ustvarjalnost lahko poteka individualno ali skupinsko. Pri tej metodi je poudarek 

na svobodnem ustvarjanju, spodbuja se gibalno izraţanje (prav tam). 

Pri metodi od vodenja k izmišljanju najprej odrasel vodi gibanje in otroke k temu spodbuja, nato 

pa jih usmeri, da sami poustvarjajo nove gibe z njihovimi idejami. Pri tej metodi se več časa 

nameni mlajšim otrokom, saj se ti teţje preusmerijo iz ponujenega vzorca gibanja v nove gibalne 

motive (prav tam). 

Pri metodi od izmišljanja k vodenju pa si otroci najprej sami izmislijo gibalne motive in jih 

pokaţejo, nato pa odrasel pokaţe še njegov način in jih motivira, da še sami preizkusijo isto. Pri 

tej metodi otroci na začetku uporabljajo svoje ideje in so samostojni. Svoje zamisli pokaţejo še 

drugim otrokom, da jih tudi drugi povzamejo in vodijo (prav tam). 

 Oblike dela 2.5.2

Tako kot pri metodah, tudi oblike dela izberemo glede na zastavljen operativni smoter. Kroflič in 

Gobec (1995) omenjata tri oblike dela: 

Skupna oblika poteka takrat, ko so v gibno-plesno dejavnost vključeni vsi otroci. Ta oblika dela 

je priporočljiva za izvajanje z manjšim številom otrok, ki so motivirani za plesne dejavnosti. 

Slabost pri tej obliki dela je, da se otroci lahko hitro zdolgočasijo, prav tako ne moremo 

upoštevati ţelja vseh otrok. Navadno je izvajanje dejavnosti v tej obliki brez globljega doţivetja. 

Skupinska oblika se izvaja takrat, ko gibno-plesne dejavnosti izvajamo le z nekaj otroki celotne 

skupine. Vzgojitelj mora imeti dobro organizirane dejavnosti, pri katerih upošteva interese 

vključenih otrok. Pri tej obliki dela se otroci učijo medsebojnega sodelovanja, komuniciranja in 

upoštevanja drug drugega. 

Individualna oblika omogoča delo vzgojitelja s samo enim otrokom. Pri uporabi te oblike se 

lahko dobro posvetimo posamezniku, njegovim zmoţnostim, izkušnjam in znanju. Uporabimo jo 
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predvsem takrat, ko ima otrok teţave pri vključevanju v skupinske dejavnosti zaradi gibalnih, 

socialnih ali drugih razlogov. 

  Otroci v urbanem in ruralnem okolju 2.6

B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da se spodbude za gibalno izraţanje in ustvarjanje v 

mestnem okolju razlikujejo glede na spodbude v nemestnem okolju. Mestni otroci so navadno 

bolj preplavljeni s spodbudami, z zvočnimi in vizualnimi draţljaji in prostorsko bolj utesnjeni v 

času bivanja v vrtcu in doma. Nasprotno naj bi bili otroci v nemestnih okoljih prostorsko manj 

omejeni. A kljub tem podatkom je pomembno dejstvo, da imamo kot vzgojitelji tako v mestnih 

kot v nemestnih vrtcih enako odgovorne naloge. Bistveno je, da za ples v mestnem in ruralnem 

okolju nudimo spodbude iz umetnega okolja in iz naravnega okolja. 
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 EMPIRIČNI DEL 3

  Opredelitev problema 3.1

Skozi ples izraţamo čustva in čutno doţivljanje, nekaj, česar vsakdanja govorica ne zmore 

(Kroflič, 1999). Plesni ustvarjalni proces nam omogoča, da spoznavamo sebe in raziskujemo 

svoje telo. Ples razvija gibalne sposobnosti otrok in spodbuja njihovo ustvarjalnost, poleg tega pa 

je tudi sredstvo vzgajanja. V vrtcu plesne dejavnosti povezujemo z različnimi področji 

kurikuluma in s tem razvijamo odnos do umetnosti (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 

2011). 

N. Meško, V. Geršak, P. Pikalo, V. Rupnik in M. Kasjak (2011) so ugotovile, da se vpliv plesa 

kaţe na vseh področjih otrokovega razvoja, zlasti na čustveno-socialnem področju. Pripomore k 

razvoju estetskega čuta, prijetnejšemu vzdušju v skupini in nemalokrat tudi pri razreševanju 

različnih vzgojnih problemov. Prav tako pa otrok pridobiva kritičen odnos do kulture in 

umetnosti (prav tam). V. Geršak in H. Korošec (2011) menita, da plesne dejavnosti pri otrocih 

spodbujajo tudi predstavno mišljenje, domišljijo in divergentno mišljenje. Vse to so osnovni 

elementi ustvarjalnega procesa. Otrok z razvojem predstavnega mišljenja stopi v svet domišljije, 

hkrati pa razvija tudi plesnost. Preko ustvarjalnega plesnega procesa pri otroku omogočamo 

raziskovanje lastnega telesa v prostoru in času, otrok se zaveda samega sebe in različnih oblik 

izraţanja. Osnovni instrument plesa je otrokovo telo. Plesne dejavnosti so odlično sredstvo 

socializacije, saj potekajo v skupini, to pa spodbuja otrokovo verbalno in neverbalno 

komunikacijo ter fizični stik z ostalimi otroki in vzgojiteljem (prav tam). 

Vzgojitelji v vrtcu morajo otrokom omogočiti samostojno delo in samostojno gibanje ob glasbi, 

saj se ob tem otroci sprostijo, preizkusijo svojo domišljijo, spretnosti in se gibljejo ob glasbi. 

Njihova naloga je, da s plesnimi dejavnostmi spodbujajo otrokovo radovednost (Zagorc, Kralj, 

Jeram in Vihtelič, 2013). 

V. Geršak (2010) meni, da naj bi plesne dejavnosti v predšolskem obdobju temeljile na procesu 

ustvarjanja, raziskovanja in igre. Cilj plesnih dejavnosti v vrtcu ni učenje koreografij ali 

ustvarjanje dovršenih plesnih predstav. Cilj je ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, komunikacija, 

igra, raziskovanje in učenje različnih vsebin v povezavi z drugimi področji. Raziskave so 

pokazale, da je ples v slovenskih vrtcih velikokrat uporabljen kot sredstvo za učenje koreografije, 
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čigar cilj je končni nastop za občinstvo. Premalokrat pa je uporabljen kot del projektnega 

raziskovanja oz. kot medpodročno povezovanje. Vzgojitelji bi morali načrtovati »odprto« in imeti 

na ta način pregled nad odzivi otrok, hkrati pa pustiti otrokovi domišljiji prosto pot (Geršak, 

2010). Procesni model oz. procesno ustvarjalne plesne vsebine so v vrtcu izvedene v manjšini, saj 

prevladuje model profesionalnega učenja, pri katerem je v ospredju produkt in ne proces (Geršak 

in Lenard, 2012). Avtorja procesni model opisujeta kot poudarek na procesu, ki pa večinoma 

zanemarja predstavitev procesa in razvijanje elementov plesa. Prava smer pa naj bi bil model 

vmesne poti. Ta naj bi upošteval načela iz obeh modelov; procesnega in profesionalnega, in 

ponujal še več idej. Pozornost naj bi se posvetila tako procesu kot tudi produktu. Model vmesne 

poti je model ustvarjanja, izvajanja in pridobivanja naklonjenosti plesu kot umetnosti (Geršak in 

Lenard, 2012). 

Čeprav plesne dejavnosti in ustvarjalno gibalne dejavnosti spadajo pod področje umetnosti in bi 

se jih posledično moralo načrtovati in izvajati enakovredno kot ostale dejavnosti v Kurikulumu za 

vrtce (1999), pa se ne izvajajo pogosto, kar je mogoče opaziti iz raziskave V. Geršak in V. 

Lenarda (2012). Prav zato otroci posledično niso navajeni takega načina dela (Geršak, 2006).  

V diplomskem delu ţelimo ugotoviti, kako pogosto vzgojiteljice predšolskih otrok načrtujejo in 

izvajajo plesne dejavnosti v urbanem in v ruralnem okolju ter kakšne razlike se pojavljajo. 

Izvedeti ţelimo, katere plesne dejavnosti se izvajajo največ in kolikšno pomembnost vzgojiteljice 

pripisujejo načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti. 

  Cilji raziskovanja 3.2

V diplomskem delu smo si skladno s problemom raziskave zastavili naslednje cilje: 

1. Analizirati morebitne razlike v pogostosti načrtovanja plesnih dejavnosti v urbanem in 

ruralnem okolju. 

2. Ugotoviti, katere plesne dejavnosti vzgojitelji največ načrtujejo v urbanem okolju in 

katere v ruralnem okolju. 

3. Ugotoviti, kolikšno pomembnost pripisujejo vzgojitelji predšolskih otrok načrtovanju in 

izvajanju plesnih dejavnosti. 
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 Raziskovalna vprašanja 3.3

Skladno s problemom in ciljem raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali vzgojitelji v urbanem okolju bolj pogosto načrtujejo plesne dejavnosti kot vzgojitelji v 

ruralnem okolju? 

2. Katere plesne dejavnosti uporabljajo vzgojitelji v urbanem okolju v primerjavi z 

vzgojitelji v ruralnem okolju? 

3. Ali se mnenja o pomembnosti načrtovanja in izvajanja plesnih dejavnosti razlikujejo 

glede na okolje in v kakšni obliki se kaţejo razlike ali podobnosti? 

 Metoda dela 3.4

 Raziskovalna metoda 3.4.1

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer deskriptivno metodo. 

 Vzorec in pripomočki 3.4.2

Uporabili smo namenski in neslučajnostni vzorec. Zanj smo izbrali vzgojitelje predšolskih otrok 

iz različnih vrtcev. Vzgojitelji so iz dveh vrtcev, ki se nahajata v urbanem okolju (Vrtec Franceta 

Prešerna in Vrtec Šentvid) in iz treh vrtcev iz ruralnega okolja (Vrtec Mehurčki, Vrtec Murenčki 

in Marijin Vrtec). Vzorec je zajel 99 vzgojiteljev, od tega 62 vzgojiteljev iz urbanih vrtcev in 37 

vzgojiteljev iz ruralnih vrtcev. 

Razdeljenih je bilo 99 vprašalnikov. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop se je 

nanašal na splošne podatke (neodvisne spremenljivke: spol, starost, delovna doba). Drugi sklop 

pa se je nanašal na vprašanja, iz katerih smo ugotovili podrobnosti in pogostost načrtovanja 

plesnih dejavnosti. Vprašalnik je sestavljalo 15 vprašanj, od teh je bilo 13 vprašanj zaprtega tipa, 

dve vprašanji pa sta bili odprtega tipa, v katerih so anketiranci lahko izrazili svoje mnenje. 
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 Način zbiranja in obdelava podatkov 3.4.3

Anketne vprašalnike smo osebno odnesli vodjem vrtcev, ki so jih razdelili vzgojiteljem 

predšolskih otrok. Zagotovili smo anonimnost pri reševanju anketnih vprašalnikov. Od 

razdeljenih 99 vprašalnikov smo dobili vrnjenih 76 (42 vprašalnikov iz urbanih vrtcev in 34 iz 

ruralnih vrtcev), kar pomeni, da je bil odziv 77-odstoten. 

Podatke, ki smo jih pridobili iz anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom Microsoft 

Word in Microsoft Excel. S hi-kvadrat preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike pri raziskovalnem vprašanju 1 in 3. Podatke smo prikazali opisno s pomočjo 

tabel in grafov. 

 Rezultati in interpretacija podatkov 3.5

Tabela 1: Spol  

 

Urbani vrtci Ruralni vrtci 

Spol f f % f f % 

Ţenski 37 88,1 32 94,1 

Moški 3 7,1 1 2,9 

Brez odgovora 2 4,8 1 2,9 

Skupaj 42 100 34 100 

Legenda: f – število; f % – strukturni odstotek 

Iz tabele 1 je razvidno, da so tako v urbanih kot tudi v ruralnih vrtcih pri reševanju anketnih 

vprašalnikov prevladovale ţenske. V urbanih vrtcih je vprašalnik reševalo 42 oseb, od tega 37 

(88,1 %) ţensk in 3 (7,1 %) moški, v ruralnih vrtcih pa 34 oseb, od tega 32 (94,1 %) ţensk in 1 

(2,9 %) moški. V urbanem vrtcu na to vprašanje nista odgovorili 2 (4,8 %) osebi, v ruralnem pa 1 

(2,9 %) oseba. 
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Tabela 2: Starost 

  Urbani vrtci Ruralni vrtci 

Starost f f % f f % 

20–25 let 3 7,1 1 2,9 

26–30 let 4 9,5 5 14,7 

31–35 let 4 9,5 4 11,8 

36–40 let 5 11,9 7 20,6 

41–45 let 5 11,9 11 32,4 

46–50 let 10 23,8 1 2,9 

51–55 let 4 9,5 3 8,8 

Nad 56 let 7 16,7 2 5,9 

Skupaj 42 100 34 100 

Legenda: f – število; f % – strukturni odstotek 

Tabela 2 predstavlja starost sodelujočih vzgojiteljev. V urbanih vrtcih je 10 (23,8 %) vzgojiteljev 

starih od 46 do 50 let, 7 (16,7 %) vzgojiteljev pa je starih nad 56 let. 5 (11,9 %) vzgojiteljev je 

starih od 36 do 40 let in enako število jih je starih od 41 do 45 let. Od 51 do 55 let so stari 4 

(9,5 %) vzgojitelji, prav tako so 4 (9,5 %) vzgojitelji stari od 26 do 30 let in od 31 do 35 let. Od 

20 do 25 let so stari 3 (7,1 %) vzgojitelji. 

V ruralnih vrtcih pa je največ vzgojiteljev starih od 41 do 45 let, teh je 11 (32,4 %). Sledi jim 7 

(20,6 %) vzgojiteljev, ki so stari od 36 do 40 let. Od 26 do 30 let je starih 5 (14,7 %) vzgojiteljev, 

od 31 do 35 let pa štiri (11,8 %) vzgojitelji. Sledijo 3 (8,8 %) vzgojitelji, ki so stari od 51 do 56 

let in 2 (5,9 %) vzgojitelja, ki sta stara nad 56 let. Najmanj vzgojiteljev je starih od 20 do 25 let in 

od 46 do 50 let. V vsaki od teh dveh starostnih skupin je po 1 (2,9 %) vzgojitelj.  
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Tabela 3: Število let v vzgoji in izobraževanju 

  Urbani vrtci Ruralni vrtci 

Leta f f % f f % 

1–5 let 5 11,9 5 14,7 

6–10 let 5 11,9 4 11,8 

11–15 let 4 9,5 6 17,6 

16–20 let 12 28,6 10 29,4 

20 let in več 16 38,1 9 26,5 

Skupaj 42 100 34 100 

Legenda: f – število; f % – strukturni odstotek 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da je v vzgoji in izobraţevanju največ vzgojiteljev v urbanih vrtcih 

zaposlenih 20 let in več. Teh vzgojiteljev je 16 (38,1 %). 12 (28,6 %) vzgojiteljev je zaposlenih 

od 16 do 20 let, po 5 (11,9 %) vzgojiteljev pa je zaposlenih od 1 do 5 let in od 6 do 10 let. 

Najmanj vzgojiteljev, 4 (9,5 %), pa je zaposlenih od 11 do 15 let. 

V ruralnih vrtcih je največ vzgojiteljev zaposlenih od 16 do 20 let, teh je 10 (29,4 %). 9 (26,5 %) 

anketirancev je v vzgoji in izobraţevanju zaposlenih 20 let in več, 6 (17,6 %) anketirancev pa od 

11 do 15 let. Najmanj, 5 (14,7 %), je vzgojiteljev, ki so zaposleni od 1 do 5 let, 4 (11,8 %) pa so 

zaposleni od 6 do 10 let. 

 

V kateri starostni skupini delate? 

 

Graf 1: Starostna skupina, v kateri delajo vzgojitelji 
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Iz grafa je razvidno, da 21 (50 %) vzgojiteljev iz urbanih vrtcev dela v 2. starostni skupini, 18 

(42,9 %) vzgojiteljev istih vrtcev dela v 1. starostni skupini in 3 (7,1 %) delajo v kombinirani 

skupini. Iz ruralnih vrtcev pa 19 (55,9 %) vzgojiteljev dela v 2. starostni skupni, 12 (35,3 %) v 1. 

starostni skupini in 3 (8,8 %) vzgojitelji delajo v kombinirani skupini. 

 

V svoji skupini večkrat: 

 

Graf 2: Uporaba plesa kot spontane dejavnosti/načrtovane dejavnosti 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da večina vzgojiteljev (24, tj. 70,6 %) iz ruralnih vrtcev uporablja 

ples kot spontano dejavnost, medtem ko jih 10 (29,3 %) načrtuje plesne dejavnosti. V urbanih 

vrtcih pa ples kot spontano dejavnost uporablja 22 (52,4 %) vzgojiteljev, načrtuje pa jih 19 

(45,2 %). Tu je vidna kar precejšna razlika v načrtovanju med vrtci, ki se nahajajo v različnih 

okoljih. V urbanih vrtcih 1 (2,2 %) vzgojitelj ne načrtuje plesa. 

Iz rezultatov vidimo, da v vrtcih iz urbanega okolja več vzgojiteljev načrtuje plesne dejavnosti v 

primerjavi z vrtci iz ruralnega okolja (razlika 15,9 %). Vzgojitelji iz ruralnega okolja ples večkrat 

uporabljajo kot spontano dejavnost (razlika 18,5 %). 
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Se vam zdijo plesne dejavnosti v predšolskem obdobju pomembne za otrokov razvoj? 

 

Graf 3:Pomembnost plesnih dejavnosti za otrokov razvoj 

Graf 3 prikazuje, da se večini vzgojiteljev iz urbanih (40, tj. 95,2 %) in iz ruralnih (33, tj. 97,1 %) 

vrtcev plesne dejavnosti zdijo pomembne za otrokov razvoj. Presenetil nas je podatek, da se v 

ruralnih vrtcih 1 (2,9 %) vzgojitelju plesne dejavnosti ne zdijo pomembne. Brez odgovora sta bila 

2 (4,8 %) vzgojitelja v urbanih vrtcih, kar bi lahko pripisali neopredeljenosti oz. neuporabi 

plesnih dejavnosti v vrtcu. Med vrtci ni bistvenih razlik v mnenju vzgojiteljev o pomembnosti 

plesnih dejavnosti. 
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plesnimi dejavnostmi otroci razvijajo ritem, zadovoljijo potrebo po gibanju in se učijo orientirati 

v prostoru. Prav tako so poudarili pozitivne učinke pri spodbujanju ustvarjalnosti in domišljije. 

Enako kot vzgojitelji urbanih vrtcev so tudi vzgojitelji ruralnih vrtcev kot najpogostejši razlog 

podali prav sprostitev. Otroku naj bi pomagale pri sprostitvi notranjih napetosti in frustracij, prav 

tako pa naj bi vplivale na boljše počutje, pozitivno vzdušje v skupini in na ugodje otrok. Zelo 

pogosto navedeni razlogi so bili tudi, da s plesnimi dejavnostmi otrok razvija ritem, gibalni 
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razvoj in motoriko ter koordinacijo gibanja. Pri otroku naj bi s plesom spodbujali ustvarjalnost in 

domišljijo. Velikokrat se je pojavil tudi odgovor, da otroci razvijajo jezik, izgovarjajo besede in 

bogatijo svoj besednjak. Nekaj vzgojiteljev je posebej poudarilo, da ples zelo pozitivno vpliva na 

otrokov celostni razvoj, če se osredotočimo na ustvarjanje z gibi in ne na učenje koreografij. 

Vzgojitelj, ki je menil, da plesne dejavnosti niso pomembne za otrokov razvoj, svojega odgovora 

ni utemeljil. 

Odgovori vrtcev so bili podobni, tisti največkrat ponovljeni pa so bili skoraj enaki v vseh vrtcih. 

Iz pridobljenih obširnih odgovorov lahko sklepamo, da se vzgojitelji zelo dobro zavedajo 

pomembnosti plesnih dejavnosti v predšolskem obdobju in kako zelo z njimi vplivamo na 

otrokov celostni razvoj. 

 

Kako pogosto načrtujete plesne dejavnosti? 

 

Graf 4: Pogostost načrtovanja plesnih dejavnosti 
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precej podobne, in sicer tako načrtuje 6 (14,3 %) vzgojiteljev iz mestnih vrtcev in 5 (14,7 %) 

vzgojiteljev iz ruralnih vrtcev. Večkrat mesečno načrtuje v urbanih vrtcih 6 (14,3 %) vzgojiteljev 

in v ruralnih vrtcih 6 (17,6 %). Redko (manj kot enkrat mesečno) načrtujejo 4 (9,5 %) vzgojitelji 

iz urbanih vrtcev in 4 (11,8 %) vzgojitelji iz ruralnih vrtcev. Plesnih dejavnosti nikoli ne načrtuje 

1 (2,4 %) vzgojitelj iz urbanega okolja.  

Največje razlike med vrtci se pojavljajo pri načrtovanju plesnih dejavnosti večkrat tedensko 

(razlika 5,1 %), saj jih pogosteje načrtujejo vzgojitelji iz urbanih vrtcev. Najmanjša razlika pa se 

pojavi pri načrtovanju plesnih dejavnosti enkrat mesečno, saj je ta razlika le 0,4 %. 

 

Tabela 4: Pogostost načrtovanja plesnih dejavnosti 

 Urbani vrtci       Ruralni vrtci                Skupaj 

Enkrat tedensko 13 

31 % 

11 

32,4 % 

24 

31,58 % 

Večkrat tedensko 12 

28,6 % 

8 

23,5 % 

20 

26,32 % 

Enkrat in večkrat 

mesečno 

12 

28,6 % 

11 

32,3 % 

23 

30,26 % 

Redko (manj kot 

enkrat mesečno) in 

nikoli 

5 

11,9 % 

4 

11,8 % 

9 

11,84 % 

Skupaj 42 

100 % 

34 

100 % 

76 

100 % 

 

S hi-kvadratnim preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembno razlike v 

pogostosti načrtovanja plesnih dejavnost med urbanimi in ruralnimi vrtci. Iz podatkov v tabeli
1
 

smo ugotovili, da vrednost χ2-preizkusa (χ2 = 1,15; g = 3; α = 0,05) hipoteze ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdrţimo. V vzorcu se med urbanimi in ruralnimi vrtci niso 

pojavile statistično pomembne razlike glede pogostosti načrtovanja in izvajanja plesnih 

dejavnosti. 

 

 

                                                           
1
 V tabeli smo zdruţili kategorije in tako ukrepali pri neizpolnjenih pogojih za uporabo χ2-preizkusa. 
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Kako pogosto načrtujete spodaj navedene plesne dejavnosti? 

 

Graf 5:Pogostost uporabe različnih gibno-plesnih dejavnosti v urbanih vrtcih 

Graf 5 nam prikazuje, kako pogosto vzgojitelji iz urbanih vrtcev načrtujejo navedene plesne 

dejavnosti. 

Gibalno-rajalne igre pogosto načrtuje kar 57,1 % vzgojiteljev, zelo pogosto pa 23,8 %. Včasih jih 

načrtuje 19 %. 

Plesno dramatizacijo redko načrtuje velik odstotek, in sicer 47,6 %. Včasih jih načrtuje 26,2 % 

vzgojiteljev in pogosto 16,7 %. Nikoli plesne dramatizacije ne načrtuje 7,1 %, en vzgojitelj 

(2,4 %) pa na vprašanje ni odgovoril. Posledično lahko sklepamo, da plesne dramatizacije ne 

načrtuje. 

Banse včasih načrtuje večina vzgojiteljev, kar 45,2 %. Redko jih načrtuje 23,8 % in nikoli kar 

veliko število, 14,3 % vzgojiteljev. Pogosto jih načrtuje 11,9 %, zelo pogosto pa najmanj, in sicer 

4,8 %. 

Sprostitvene dejavnosti (masaţe, joga za otroke, tibetančki …) včasih načrtuje 42,9 % 

vzgojiteljev, pogosto jih načrtuje 23,8 % in zelo pogosto 16,7 %. Redko sprostitvene dejavnosti 

načrtuje 9,5 % vzgojiteljev in nikoli 4,8 %. Tudi tu en vzgojitelj ni odgovoril na vprašanje. 

Ustvarjalni gib za ponazarjanje različnih vsebin skozi ples redko načrtuje 35,7 % vzgojiteljev in 

zelo pogosto 31 %. Pogosto jih načrtuje 16,7 %, včasih prav tako 16,7 % vzgojiteljev.  
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Učenje plesnih koreografij redko načrtuje 42,9 % oseb. Plesnih koreografij nikoli ne načrtuje 33,3 

% vzgojiteljev, kar je dober rezultat, čeprav še vedno prenizek. Včasih načrtuje 16,7 % 

vzgojiteljev in pogosto 4,8 %. En vzgojitelj na vprašanje ni odgovoril. 

Bibarije zelo pogosto načrtuje 42,9 % vzgojiteljev, pogosto 31 % in včasih 16,7 % vzgojiteljev. 

Redko jih načrtuje 4,8 %, nikoli pa 2,4 %. Ena oseba na vprašanje ni odgovorila. 

Spontano gibanje in ples zelo pogosto načrtuje 57,1 % vzgojiteljev, pogosto jih načrtuje 33,3 %, 

včasih pa jih načrtuje 9,5 % vzgojiteljev.  

 

Kako pogosto načrtujete spodaj navedene plesne dejavnosti? 

 

Graf 6:Pogostost uporabe različnih gibno-plesnih dejavnosti v ruralnih vrtcih 

Graf 6 nam prikazuje, kako pogosto vzgojitelji iz ruralnih vrtcev načrtujejo navedene plesne 

dejavnosti. 

Gibalno-rajalne igre največ vzgojiteljev načrtuje pogosto, kar 55,9 %, redko pa jih načrtuje 

2,9 %. Zelo pogosto načrtuje 20,6 % vzgojiteljev, prav tako jih 20,6 % načrtuje včasih. 

Plesno dramatizacijo redko načrtuje 44,1 % vzgojiteljev, včasih pa nekoliko manj, 29,4 %. 

Pogosto jih načrtuje 11,8 %, nikoli 8,8 % in zelo pogosto 2,9 % vzgojiteljev. Na vprašanje jih ni 

odgovorilo 2,9 %. 
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Banse včasih načrtuje 50 % vzgojiteljev, pogosto pa 35,3 %. Redko jih načrtuje 8,8 %, nikoli pa 

5,9 % vzgojiteljev.  

Sprostitvene dejavnosti včasih načrtuje 41,2 %, pogosto 23,5 % in redko 20,6 % vzgojiteljev. 

Zelo pogosto jih načrtuje 8,8 %, nikoli pa 5,9 % vzgojiteljev. 

Ustvarjalni gib za ponazarjanje različnih vsebin skozi ples včasih načrtuje 38,2 % vzgojiteljev, 

pogosto pa 32,4 % vzgojiteljev. Redko jih načrtuje 20,6 % in nikoli 5,9 % vzgojiteljev. Na 

vprašanje ni odgovorilo 2,9 % oseb. 

Učenje plesnih koreografij včasih načrtuje 35,3 % vzgojiteljev, redko pa 32,4 %. Zaskrbljujoč je 

podatek, da kar 14,7 % vzgojiteljev plesne koreografije uči pogosto in kar 8,8 % zelo pogosto. 

Izbiro nikoli je prav tako izbralo 8,8 % vzgojiteljev. 

Bibarije včasih načrtuje 32,4 % anketirancev in pogosto 23,5 %. Tako zelo pogosto kot tudi redko 

načrtuje 20,6 % anketirancev, na vprašanje pa ni odgovorilo 2,9 % oseb. 

Spontano gibanje in ples zelo pogosto načrtuje večina vzgojiteljev, in sicer 50 %. Pogosto jih 

načrtuje 29 %. Včasih načrtuje 8,8 % vzgojiteljev, prav tako jih 8,8 % načrtuje redko. Na to 

vprašanje ni odgovorilo 2,9 % vzgojiteljev. 

Iz zgornjih dveh grafov lahko razberemo, da so tako v urbanih kot tudi v ruralnih vrtcih 

najpogosteje uporabljene vrste gibno-plesnih dejavnosti spontano gibanje in ples ter gibalno-

rajalne igre. Redko uporabljajo v obeh vrtcih plesno dramatizacijo. Redkeje se načrtujejo tudi 

plesne koreografije. 

 

Kakšen je razlog, da so v slovenskih vrtcih plesne dejavnosti redkeje načrtovanje? 

V anketnem vprašalniku smo vzgojiteljem postavili vprašanje, kakšno je njihovo mnenje, da so v 

slovenskih vrtcih plesne dejavnosti redkeje načrtovane kot ostale dejavnosti iz Kurikula.  

Največ vzgojiteljev v urbanih vrtcih je kot odgovor izpostavilo dejstvo, da imajo premalo znanja 

na plesnem področju in da manjka izobraţevanj na to temo. Zaradi neznanja se vzgojitelji 

počutijo nekompetentne za izvajanje plesnih dejavnosti in posledično nimajo praktičnih izkušenj. 

Nekaj vzgojiteljev je izpostavilo tudi dejstvo, da je ključni problem pomanjkanje prostora v 

vrtcih. Glavni razlog za redkejše plesne dejavnosti naj bi bil po njihovem mnenju tudi mentaliteta 
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naroda, saj naj bi bili nesproščeni, kar pa se prenaša tudi na delo. Slovenci naj bi se premalo 

gibalno izraţali, vzgojitelji so premalo spontani. En vzgojitelj svojega odgovora ni podal. 

Tudi vzgojitelji v ruralnih vrtcih so v večinskem številu izpostavili neznanje na tem področju. Na 

načrtovanje plesnih dejavnosti naj bi vplivalo tudi to, da so plesne dejavnosti šibko oz. močno 

področje posameznega vzgojitelja. Prav tako naj bi bil problem v mentaliteti naroda, 

nesproščenosti  in v prevelikem obremenjevanju. Vzgojitelji so mnenja, da se plesne dejavnosti 

pogosto izvajajo spontano, trenutku primerno in je posledično manj načrtovanja. Razlogi so bili 

še: večji poudarek na drugih področjih; premalo časa zaradi ostalih projektov; plesne dejavnosti 

so načrtovane znotraj področja gibanja in ne kot samostojne dejavnosti. Štirje vzgojitelji v 

ruralnih vrtcih se s tem, da so plesne dejavnosti redkeje načrtovane, niso strinjali. Menili so, da je 

pogostost načrtovanja odvisna od motiviranosti otrok za plesne dejavnosti. Njihovo mnenje je, da 

bi morali vzgojitelji enakovredno izvajati vsa področja Kurikuluma. Štiri osebe na to vprašanje 

niso odgovorile.  

Tako v urbanih, kot tudi v ruralnih vrtcih, so mnenja, da imajo vzgojitelji premalo izkušenj in 

znanja na plesnem področju. Veliko vzgojiteljev meni, da je kriva tudi mentaliteta naroda in naša 

nesproščenost do umetnosti in plesa. Glavna razlika med vrtci je ta, da se v ruralnih vrtcih 

nekateri vzgojitelji s to trditvijo niso strinjali, v urbanih pa so bili vzgojitelji enotnega mnenja, da 

trditev načeloma drţi in so za trditev podali tehtne argumente. 
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Kako načrtujete vaše delo? 

 

Graf 7: Kako vzgojitelji načrtujejo svoje delo 

Iz grafa lahko razberemo, da se pojavljajo razlike v načinu načrtovanja med urbanimi in 

podeţelskimi vrtci. V slednjih 55 % vzgojiteljev načrtuje ciljno, medtem ko v urbanih vrtcih na ta 

način načrtuje 43,4 % vzgojiteljev. S poudarkom na procesu načrtuje v urbanih vrtcih 56,6 % 

vzgojiteljev in 45 % vzgojiteljev iz ruralnih vrtcev. Razlika je vidna v 11,6 %. 
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Kako pomembno se vam zdi načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti? 

 

Graf 8: Pomembnost načrtovanja in izvajanja plesnih dejavnosti  

Graf 8 prikazuje, kako pomembno se vzgojiteljem zdi načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti. 

Največ vzgojiteljev iz obeh vrst vrtcev se je odločilo za odgovor pomembno, in sicer 18 (42,9 %) 

vzgojiteljev iz urbanih vrtcev in 19 (55,9 %) vzgojiteljev iz ruralnih vrtcev. Za odgovor zelo 

pomembno se je odločilo 12 (28,6 %) vzgojiteljev iz urbanih in 7 (20,6 %) vzgojiteljev iz 

ruralnih vrtcev. 7 (16,7 %) vzgojiteljev iz mestnih vrtcev in 6 (17,6 %) vzgojiteljev iz ruralnih 

vrtcev se je odločilo za odgovor srednje pomembno. Za izbiro ni pomembno se je odločilo 5 

(11,9 %) vzgojiteljev iz urbanih in 2 (5,9 %) vzgojitelja iz ruralnih vrtcev. Za moţnost sploh ni 

pomembno se ni odločil nihče. 
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Tabela 5: Pomembnost načrtovanja in izvajanja plesnih dejavnosti 

 Urbani 

vrtci 

Ruralni 

vrtci 

Skupaj 

Sploh ni 

pomembno/ni 

pomembno 

5 

11,9 % 

2 

5,9 % 

7 

9,21 % 

Srednje 

pomembno 

7 

16,7 % 

6 

17,6 % 

13 

17,11 % 

Pomembno  18 

42,9 % 

19 

55,9 % 

37 

48,68 % 

Zelo pomembno 12 

28,6 % 

7 

20,6 % 

19 

25 % 

Skupaj 42 

100 % 

34 

100 % 

76 

100 % 

 

Iz podatkov v tabeli
2
 smo ugotovili, da vrednost χ2-preizkusa (χ2 = 1,86; g = 4; α = 0,05) 

hipoteze ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo obdrţimo. V vzorcu se med urbanimi in 

ruralnimi vrtci niso pojavile statistično pomembne razlike glede pomembnosti načrtovanja in 

izvajanja plesnih dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 V tabeli smo zdruţili kategorije in tako ukrepali pri neizpolnjenih pogojih za uporabo χ2-preizkusa. 
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S katerimi področji iz Kurikuluma za vrtce največkrat povezujete plesne dejavnosti? 

 

Graf 9: Področja, s katerimi se plesne dejavnosti najpogosteje povezujejo 

Iz zgornjih rezultatov lahko vidimo, da se med mestnimi in vaškimi vrtci pri povezovanju plesa z 

drugimi področji iz Kurikuluma ne pojavljajo bistvene razlike. Tako v urbanih kot v ruralnih 

vrtcih vzgojitelji plesne dejavnosti največ povezujejo z gibanjem in umetnostjo. Z gibanjem jih v 

urbanih vrtcih povezuje 34 (27,2 %) vzgojiteljev, v ruralnih pa 26 (27,4 %). Povezovanja z 

umetnostjo pa se posluţuje 33 (26,4 %) vzgojiteljev iz mestnih in 25 (26,3 %) vzgojiteljev iz 

vaških vrtcev. Veliko število jih ples povezuje tudi z druţbo in to je 25 (20 %) mestnih 

vzgojiteljev in 15 (15,8 %) vaških vzgojiteljev. Z jezikom ga povezuje 17 (13,6 %) anketirancev 

iz urbanih vrtcev in 17 (17,9 %) anketirancev iz ruralnih vrtcev. Zadnji dve področji, kateri 

vzgojitelji najmanj povezujejo s plesom, pa sta narava in matematika. Z naravo jih povezuje 11 

(8,8 %) strokovnih delavcev urbanih vrtcev in 10 (10,5 %) iz ruralnih vrtcev, z matematiko pa 5 

(4 %) iz urbanih in 2 (2,1 %) iz ruralnih vrtcev. 

Največja razlika med urbanimi in ruralnimi vrtci se je pokazala pri povezovanju plesa s 

področjem jezika (4,3 % več za ruralne vrtce) in s področjem druţba (4,2 % več za urbane vrtce). 

Najmanjše razlike pa se kaţejo pri povezovanju plesa z umetnostjo (0,1 % več za urbane vrtce) in 

pri povezovanju z gibanjem (0,2 % več za ruralne vrtce). 
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Ocenite težavnost povezovanja plesnih dejavnosti z drugimi področji. 

 

Graf 10: Težavnost povezovanja plesnih dejavnosti z drugimi področji 

Graf 10 prikazuje odgovore o teţavnosti povezovanja plesnih dejavnosti z drugimi področji. 

Razberemo lahko, da je večina vzgojiteljev iz obeh vrst vrtcev izbrala odgovor lahko, in sicer 20 

vzgojiteljev (47,6 %) iz urbanih vrtcev in 19 vzgojiteljev (55,9 %) iz ruralnih vrtcev. Za moţnost 

zelo lahko se je odločilo 10 vzgojiteljev (23,8 %) iz urbanih in 7 vzgojiteljev (20,6 %) iz ruralnih 

vrtcev. Za izbiro niti teţko niti lahko se je odločilo 12 vzgojiteljev (28,6 %) iz mestnih in 6 

vzgojiteljev (17,6 %) iz vaških vrtcev. Da je teţavnost povezovanja plesnih dejavnosti z drugimi 

področji teţka, se ni odločil noben vzgojitelj iz urbanih vrtcev in 2 vzgojitelja (5,9 %) iz ruralnih 

vrtcev. Da pa je povezovanje zelo teţko, ne meni nihče od zaposlenih v izbranih vrtcih. 
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Ali vaš vrtec ponuja možnost plesnih dejavnosti kot obogatitvene dejavnosti? 

 

Graf 11: Ali vrtec ponuja možnost plesnih dejavnosti kot obogatitvene dejavnosti 

Iz grafa 11 lahko vidimo, da so plesne dejavnosti kot obogatitvene dejavnosti v vrtcu ponujene v 

vseh urbanih vrtcih, v ruralnih vrtcih pa v dveh od treh vrtcev. 27 vzgojiteljev (79,4 %) iz 

ruralnih vrtcev je odgovorilo, da vrtec ponuja to moţnost plesnih dejavnosti, 7 (20,6 %) pa ne. 

Zanimiv je podatek, da je en strokovni delavec podal napačen odgovor in je namesto odgovora da 

obkroţil odgovor ne. Pri tem lahko sklepamo, da gre za nevednost delavca, kaj njihov vrtec 

ponuja, ali pa zgolj napačno razumevanje vprašanja. 
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Tabela 6: Strinjanje s trditvami v urbanih vrtcih 

Legenda: f – število; f % – strukturni odstotek 

 

Urbani vrtci 

 Se nikakor 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Trditve f f % f f % f f % f f % f f % 

Večjo vrednost pripisujem ostalim 

področjem v Kurikulumu.  

6 14,3 16 38,1 9 21,4 9 21,4 2 4,8 

Ples ima pozitiven učinek na 

otrokovo vedenje. 

0 0 0 0 5 11,9 9 21,4 28 66,7 

Večina izvedenih plesnih 

dejavnosti je učenje koreografije. 

14 33,3 16 38,1 6 14,3 6 14,3 0 0 

Za izvedbo plesnih dejavnosti ni 

ustreznih pogojev (premajhen 

prostor, pomanjkanje 

pripomočkov). 

11 26,2 14 33,3 2 4,8 12 28,6 3 7,1 

Plesne dejavnosti pozitivno 

vplivajo na sodelovanje v skupini. 

0 0 0 0 3 7,1 12 28,6 27 64,3 

Načrtovanje ostalih dejavnosti je 

laţje kot načrtovanje plesnih 

dejavnosti. 

6 14,3 18 42,9 12 28,6 6 14,3 0 0 

Velik razlog za načrtovanje in 

izvajanje plesnih dejavnosti so 

različni kulturni projekti in kulturna 

naravnanost vrtca. 

5 11,9 10 23,8 12 28,6 12 28,6 3 7,1 

Otroci so manj zainteresirani za 

plesne dejavnosti v primerjavi z 

ostalimi dejavnostmi. 

18 42,9 20 47,6 2 4,8 0 0 2 4,8 

Za načrtovanje in izvajanje plesnih 

dejavnosti imam dovolj potrebnega 

znanja. 

4 9,5 5 11,9 9 21,4 13 31 11 26,2 

Plesna umetnost je moje močno 

področje in jo redno vključujem v 

delo. 

0 0 6 14,3 10 23,8 14 33,3 12 28,6 
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V anketnem vprašalniku so morali vzgojitelji oceniti, v kolikšni meri se strinjajo z ţe prej 

podanimi trditvami o plesnih dejavnostih. Tabela prikazuje rezultate vzgojiteljev, ki so zaposleni 

v urbanih vrtcih. 

S trditvijo »večjo vrednost pripisujem ostalim področjem v Kurikulumu«, se ne strinja 38,1 % 

vzgojiteljev. Glede te trditve se jih 21,4 % ne more odločiti, z njo pa se strinja 21,4 % 

vzgojiteljev. 14,3 % zaposlenih se s to trditvijo nikakor ne strinja, popolnoma pa se jih strinja 

4,8 %. 

Pri trditvi »ples ima pozitiven učinek na otrokovo vedenje« smo dobili naslednje rezultate: s to 

trditvijo se večina vzgojiteljev 66,7 % popolnoma strinja, 21,4 % se jih s to trditvijo strinja in kar 

11,9 % vzgojiteljev se ne more odločiti, kar je presenetljivo. 

S trditvijo »večina izvedenih plesnih dejavnosti je učenje koreografije« se 33,3 % vzgojiteljev 

nikakor ne strinja, 38,1 % pa se jih ne strinja. 14,3 % vzgojiteljev se ne more odločiti, prav tako 

pa se jih 14,3 % s trditvijo strinja. 

S trditvijo »za izvedbo plesnih dejavnosti ni ustreznih pogojev (premajhen prostor, pomanjkanje 

pripomočkov)« se 33,3 % vzgojiteljev ne strinja, 28,6 % pa se jih strinja. 26,2 % vzgojiteljev se s 

trditvijo nikakor ne strinja, 7,1 % pa se jih popolnoma strinja. Tistih, ki se ne morejo odločiti, je 

4,8 %. 

Za trditev »plesne dejavnosti pozitivno vplivajo na sodelovanje v skupini« je 64,3 % vzgojiteljev 

odgovorilo, da se popolnoma strinja z njo. 28,6 % je tistih, ki se strinjajo, 7,1 % pa se jih ne more 

odločiti. 

S trditvijo »Načrtovanje ostalih dejavnosti je laţje kot načrtovanje plesnih dejavnosti« se velik 

odstotek vzgojiteljev, 42,9 %, ne strinja. Tistih, ki se ne morejo odločiti, je 28,6 %. Nikakor se ne 

strinja s to trditvijo 14,3 % vzgojiteljev, prav tako se jih 14,3 % strinja. 

Pri trditvi »velik razlog za načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti so različni kulturni projekti 

in kulturna naravnanost vrtca« so bili odgovori dokaj različni. 28,6 % se jih ni moglo odločiti, 

26,6 % se jih s trditvijo strinja, medtem ko se 23,8 % vzgojiteljev ne strinja. 11,9 % je tistih, ki se 

s tem nikakor ne strinjajo in 7,1 % tistih, ki se popolnoma strinjajo. 
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S trditvijo »otroci so manj zainteresirani za plesne dejavnosti v primerjavi z ostalimi 

dejavnostmi« se 47,6 % anketiranih ne strinja in 42,9 % popolnoma ne strinja. Le 4,8 % je takih, 

ki se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

S trditvijo »za načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti imam dovolj potrebnega znanja« se 

31 % vzgojiteljev iz urbanih vrtcev strinja, 26,2 % pa je takih, ki se z njo strinjajo. 21,4 % 

vzgojiteljev se ne more odločiti, 11,9 % se jih ne strinja in 9,5 % se jih popolnoma ne strinja. 

Trditev »plesna umetnost je moje močno področje in jo redno vključujem v delo« je z odgovorom 

se strinjam potrdilo 33,3 % vzgojiteljev. 28,6 % vzgojiteljev se s trditvijo popolnoma strinja, 23,8 

% se jih ne more odločiti, 14,3 % pa je takih, ki se z njo ne strinjajo. 
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Tabela 7: Strinjanje s trditvami v ruralnih vrtcih 

Ruralni vrtci 

  Se nikakor 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se strinjam Se 

popolnoma 

strinjam 

  

Trditve f f % f f % f f % f f % f f % 

Večjo vrednost pripisujem 

ostalim področjem v 

Kurikulumu.  

5 14,7 12 35,3 7 20,6 8 23,5 2 5,9 

Ples ima pozitiven učinek na 

otrokovo vedenje. 

0 0 0 0 2 5,9 15 44,1 17 50,0 

Večina izvedenih plesnih 

dejavnosti je učenje koreografije. 

8 23,5 15 44,1 5 14,7 6 17,6 0 0 

Za izvedbo plesnih dejavnosti ni 

ustreznih pogojev (premajhen 

prostor, pomanjkanje 

pripomočkov). 

11 32,4 8 23,5 6 17,6 6 17,6 3 8,8 

Plesne dejavnosti pozitivno 

vplivajo na sodelovanje v 

skupini. 

0 0 0 0 2 5,9 20 58,8 12 35,3 

Načrtovanje ostalih dejavnosti je 

laţje kot načrtovanje plesnih 

dejavnosti. 

5 14,7 13 38,2 12 35,3 3 8,8 1 2,9 

Velik razlog za načrtovanje in 

izvajanje plesnih dejavnosti so 

različni kulturni projekti in 

kulturna naravnanost vrtca. 

1 2,9 12 35,3 9 26,5 10 29,4 2 5,9 

Otroci so manj zainteresirani za 

plesne dejavnosti v primerjavi z 

ostalimi dejavnostmi. 

14 41,2 15 44,1 4 11,8 1 2,9 0 0 

Za načrtovanje in izvajanje 

plesnih dejavnosti imam dovolj 

potrebnega znanja. 

2 5,9 7 20,6 7 20,6 16 47,1 2 5,9 

Plesna umetnost je moje močno 

področje in jo redno vključujem 

v delo. 

3 8,8 8 23,5 10 29,4 9 26,5 4 11,8 

Legenda: f – število; f % – strukturni odstotek 
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Tudi ta tabela prikazuje, kako so vzgojitelji ocenili, v kolikšni meri se strinjajo z ţe prej podanimi 

trditvami o plesnih dejavnostih. Tabela prikazuje rezultate vzgojiteljev, ki so zaposleni v ruralnih 

vrtcih. 

S trditvijo »večjo vrednost pripisujem ostalim področjem v Kurikulumu« se ne strinja 35,5 % 

vzgojiteljev, nasprotno pa se s to izjavo strinja 23,5 % vzgojiteljev. Odločiti se ne more 20,6 % 

vzgojiteljev, 14,7 % se s tem sploh ne strinja, popolnoma pa se strinja 5,9 % vzgojiteljev. 

S trditvijo »ples ima pozitiven učinek na otrokovo vedenje« se popolnoma strinja polovica 

anketirancev, strinja pa se jih 44,1 %. Odločiti se ne more 5,9 % vzgojiteljev. 

Za trditev »večina izvedenih plesnih dejavnosti je učenje koreografije« je 44,1 % vzgojiteljev 

odgovorilo, da se z njo ne strinja, 23,5 % pa se z njo sploh ne strinja. S to trditvijo se strinja kar 

17,6 % vzgojiteljev, 14,7 % pa se jih ne more odločiti. 

S trditvijo »za izvedbo plesnih dejavnosti ni ustreznih pogojev (premajhen prostor, pomanjkanje 

pripomočkov)« se sploh ne strinja 32,4 % anketirancev, 23,5 % pa se ne strinja. Odločiti se ne 

more 17,6 % anketirancev, prav tako se jih 17,6 % strinja. Le 8,8 % se jih popolnoma strinja. 

S trditvijo »plesne dejavnosti pozitivno vplivajo na sodelovanje v skupini« se strinja večina 

vzgojiteljev, kar 58,8 %. 35,3 % se jih popolnoma strinja, 5,9 % pa se jih ne more odločiti. 

S trditvijo »načrtovanje ostalih dejavnosti je laţje kot načrtovanje plesnih dejavnosti« se ne 

strinja 38,2 % vzgojiteljev, kar 35,3 % pa se jih ne more odločiti. Nikakor se jih s to trditvijo ne 

strinja 14,7 %, nasprotno pa se jih strinja 8,8 % in popolnoma strinja 2,9 %. 

Pri trditvi »velik razlog za načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti so različni kulturni projekti 

in kulturna naravnanost vrtca« smo dobili naslednje odgovore: 35,5 % vzgojiteljev se z njo ne 

strinja, nasprotno se jih z njo strinja 29,4 %. O tej trditvi se ne more odločiti 26,5 % vzgojiteljev, 

popolnoma se strinja 5,9 %, le 2,9 % pa se jih s trditvijo popolnoma ne strinja. 

S trditvijo »otroci so manj zainteresirani za plesne dejavnosti v primerjavi z ostalimi 

dejavnostmi« se ne strinja 44,1 % vzgojiteljev, popolnoma se ne strinja 41,2 % vzgojiteljev. Ne 

more se jih odločiti 11,8 %, le 2,9 % pa se jih s trditvijo strinja. 

S predpostavko »za načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti imam dovolj potrebnega znanja« 

se je strinjalo 47,1 % vzgojiteljev. Ni se moglo odločiti 20,6 % vzgojiteljev, prav tako se 20,6 % s 
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tem ni strinjalo. 5,9 % vzgojiteljev se popolnoma ni strinjalo, nasprotno pa se je popolnoma 

strinjalo 5,9 %. 

Pri trditvi »plesna umetnost je moje močno področje in jo redno vključujem v delo« je bilo 

29,4 % vzgojiteljev neodločenih. Strinjalo se jih je 26,5 %, ni pa se jih strinjalo nekoliko manj, in 

sicer 23,5 %. S trditvijo se je popolnoma strinjalo 11,8 % vzgojiteljev, nikakor pa se jih ni 

strinjalo 8,8 %. 

- Primerjava med urbanimi in ruralnimi vrtci s strinjanjem s trditvami 

S trditvijo, da vzgojitelji večjo vrednost pripisujejo drugim področjem v Kurikulu, se ni strinjal 

največji odstotek vzgojiteljev tako v urbanih (38,1 %) kot v ruralnih (35,3 %) vrtcih. Pri tej trditvi 

so bili odstotki strinjanja vzgojiteljev zelo podobni. 

Da ima ples pozitivni učinek na otrokovo vedenje, se je večji del odstotkov vzgojiteljev strinjal 

oz. popolnoma strinjal. Tudi pri tej trditvi ni bilo bistvenih razlik. 

S trditvijo, da je večina izvedenih plesnih dejavnosti učenje koreografije, se večji del vzgojiteljev 

iz urbanih (38,1 %) in iz ruralnih (44,1 %) ni strinjal. Pri vseh vrtcih mu je sledil odgovor se 

nikakor ne strinjam (33,3 % urbanih, 23,5 % ruralnih vrtcev). Pri odgovorih s trditvijo se ne 

morem odločiti in se strinjam pa so vrednosti podobne (okoli 14 %). 

Da za izvedbo plesnih dejavnosti ni ustreznih pogojev, se popolnoma ne strinja in ne strinja 

večina vzgojiteljev, ki so reševali vprašalnike. Nekaj več vzgojiteljev iz urbanih vrtcev v 

primerjavi z ruralnimi vrtci (11 % več) se s to trditvijo strinja, kar bi lahko povezali z dejstvom, 

da imajo v ruralnem okolju v vrtcu morebiti več prostora za gibanje. 

Da plesne dejavnosti pozitivno vplivajo na sodelovanje v skupini, se skoraj ves deleţ vzgojiteljev 

strinja oz. popolnoma strinja. Nekaj je teh, ki se jih ne more odločiti (7,1 % v urbanih in 5,9 % v 

ruralnih vrtcih). Pri tej trditvi se niso pokazale bistvene razlike. 

Večina vzgojiteljev se ne strinja s tem, da je načrtovanje plesnih dejavnosti teţje, kot načrtovanje 

plesnih dejavnosti. Nekaj manj se jih ne more odločiti (28,6 % v urbanih in 35,3 % v ruralnih 

vrtcih). Na to, da so plesne dejavnosti manj načrtovane in izvajane, pa morda vpliva to, da kar 

14,3 % vzgojiteljev iz mestnih vrtcev in 8,8 % vzgojiteljev iz vaških vrtcev meni, da je 

načrtovanje plesnih dejavnosti teţje. 
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Pri mnenju, da je velik razlog za načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti kulturna naravnanost 

vrtca, pa so vzgojitelji zelo razdvojeni. Okoli 30 % vzgojiteljev vseh vrtcev se z odločitvijo ne 

strinja, podobno število se jih ne more odločiti in okoli 30 % vzgojiteljev se s to odločitvijo 

strinja.  

Da so otroci manj zainteresirani za plesne dejavnosti, se vzgojitelji iz urbanega in ruralnega 

okolja ne strinjajo. Le nekaj pa jih je takih, da se z odločitvijo strinjajo (2,9 % iz ruralnih vrtcev) 

in popolnoma strinjajo (4,8 % iz urbanih vrtcev). Tu pa je ključno vprašanje to, ali je problem v 

otrocih ali pa v načinu motiviranja in prikazovanja plesnih vsebin s strani vzgojiteljev.  

Da imajo vzgojitelji dovolj potrebnega znanja in da je plesna umetnost njihovo močno področje, 

se večina vzgojiteljev strinja. Nekaj manj vzgojiteljev pa se pri tej trditvi ne more odločiti, kar bi 

lahko razumeli, kot da se vzgojitelji za nekatere gibno-plesne dejavnosti počutijo dovolj 

usposobljene, za druge (kot npr. ustvarjalni gib, joga za otroke ipd.) pa manj. 
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 SKLEPNE UGOTOVITVE 4

V diplomskem delu smo se osredotočili na morebitne razlike pri načrtovanju plesnih dejavnosti v 

tistih vrtcih, ki se nahajajo v urbanem in ruralnem okolju. Zanimalo nas je, ali se pojavljajo 

razlike v pogostosti načrtovanja plesa v vrtcu in katere gibno-plesne dejavnosti vzgojiteljice 

uporabljajo v različnih okoljih. Prav tako smo ţeleli izvedeti, kolikšno pomembnost pripisujejo 

vzgojiteljice plesnim dejavnostim v vrtcu.  

V raziskavi so bili zajeti trije vrtci iz vaškega okolja in dva vrtca iz mestnega okolja. Razdeljenih 

je bilo 99 anketnih vprašalnikov, 76 vprašalnikov pa smo dobili izpolnjenih. Iz urbanih vrtcev je 

sodelovalo 42 vzgojiteljev, iz ruralnih pa 34. 

Ugotovili smo, da v urbanih vrtcih vzgojiteljice pogosteje načrtujejo plesne dejavnosti v 

primerjavi z njihovim spontanim izvajanjem. Tu se kaţe nekoliko večja razlika, saj več 

vzgojiteljic iz ruralnih vrtcev uporablja ples kot spontano dejavnost.  

Skoraj vsi vzgojitelji menijo, da so plesne dejavnosti pomembne za otrokov razvoj. Ko so 

vzgojitelji argumentirali, zakaj se jim zdijo plesne dejavnosti dobre za otroke, so bili odgovori 

med urbanimi in ruralnimi vrtci zelo podobni. Oboji so kot najpogostejši razlog navedli, da se 

otrok z njimi sprosti in razbremeni. Preko njih otrok sprošča napetosti in frustracije, ki jih nosi v 

sebi. Prinašajo mu občutek zadovoljstva in občutek pomembnosti. Zelo pogost razlog v vseh 

vrtcih je bil tudi ta, da otroci preko plesa razvijajo ritem in gibalni razvoj ter koordinacijo 

gibanja. Z različnimi dejavnostmi spoznavajo svoje telo in svet okoli njih. Otrok s plesom 

zadovolji potrebo po gibanju. Spodbujal naj bi tudi domišljijo in ustvarjalnost, a le, če vzgojitelj 

uporabi pravilni pristop. Veliko vzgojiteljev je namreč poudarilo ravno to, da ples pozitivno 

vpliva na njegov razvoj, če se osredotočimo na svobodno izvajanje in ne na učenje vnaprej 

določenih gibov in koreografij. Ugotovili smo torej, da se mnenja o pomembnosti plesnih 

dejavnosti ne razlikujejo glede na okolje. Vzgojitelji se zelo dobro zavedajo, kako pomemben je 

ples pri otrokovem razvoju. 

Ko gre za pogostost izvajanja plesnih dejavnosti, med vrtci nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik. Vzgojitelji tako v urbanih kot tudi v ruralnih vrtcih plesne dejavnosti 

najpogosteje načrtujejo enkrat tedensko. Nekaj manj iz obeh okolij jih načrtuje večkrat tedensko. 

Zaskrbljujoč pa je podatek, da kar 14,3 % urbanih vzgojiteljev in 14,7 % ruralnih vzgojiteljev 

načrtuje plesne dejavnosti le enkrat mesečno. Še huje, manj kot enkrat mesečno jih načrtuje 
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9,5 % iz urbanega okolja in 11,8 % vzgojiteljev iz ruralnega okolja. Otroci posledično ne dobijo 

dovolj moţnosti za spoznavanje raznovrstnih plesnih dejavnosti. Kljub zgoraj naštetim razlogom, 

zakaj so plesne dejavnosti pomembne, se jih ne izvaja dovolj pogosto. Največ razlik med vrtci 

smo ugotovili pri načrtovanju večkrat tedensko, saj jih pogosteje načrtujejo vzgojitelji iz urbanih 

vrtcev. Najmanjša razlika med vrtci pa se pojavi pri načrtovanju enkrat mesečno. 

Anketirani vzgojitelji so morali določiti, kako pogosto načrtujejo naslednje gibno-plesne 

dejavnosti: gibalno-rajalne igre, plesna dramatizacija, bansi, sprostitvene dejavnosti (masaže, 

joga za otroke, tibetančki za otroke), ustvarjalni gib za ponazarjanje različnih vsebin skozi ples, 

učenje plesnih koreografij, bibarije, spontano gibanje in ples. Vzgojitelji so določili, da v svojih 

skupinah najpogosteje uporabljajo spontano gibanje in ples ter gibalno-rajalne igre. Tu se vrtci iz 

različnih okolij niso razlikovali. Prav tako so si bili vrtci enotni pri redkem izvajanju plesne 

dramatizacije. Čeprav so bile plesne koreografije v primerjavi z drugimi plesnimi dejavnostmi 

med tistimi, ki so najmanj uporabljene, pa številke kaţejo, da se jih še vedno uporablja 

prevečkrat. Po mnenju V. Geršak (2010) je glavni cilj plesnih dejavnosti v vrtcu ustvarjalni gib 

kot izrazno sredstvo, igra, raziskovanje in učenje različnih vsebin. Učenje plesnih koreografij in 

dovršenih plesnih predstav v vrtcu ni zaţeleno (prav tam). Ustvarjalni gib je uporabljen 

premalokrat. Mlajši vzgojitelji naj bi v načrtovanje plesnih dejavnosti vnašali več novosti, zato je 

tudi ustvarjali gib bolj pogost pri mlajših zaposlenih. Razlike pri načrtovanju se kaţejo pri 

sprostitvenih dejavnostih. V mestnih vrtcih se v primerjavi z ruralnimi vrtci več vzgojiteljev 

posluţuje sprostitvenih načinov dela. Prav tako se razlike kaţejo v izvajanju bansov z otroki. V 

ruralnih vrtcih se veliko vzgojiteljev posluţuje teh dejavnosti, medtem ko jih v urbanih vrtcih 

večina vzgojiteljev ne uporablja. 

Pri načrtovanju in izvajanju katere koli dejavnosti je zelo pomembno, da se osredotočimo na sam 

proces ustvarjanja. Med urbanimi in ruralnimi vrtci pa se pojavljajo razlike. Več vzgojiteljev iz 

urbanega okolja načrtuje procesno (za 11,6 % več). V ruralnih vrtcih pa se bolj osredotočajo na 

dosego ciljev. 

V vrtcu je ključnega pomena, da za kakovostno delo medsebojno povezujemo področja iz 

Kurikuluma. Raziskave so pokazale, da se v vrtcih ne glede na okolje plesne dejavnosti povezuje 

s področjem umetnosti in s področjem gibanja. Ti dve področji sta sicer pri plesnih dejavnostih 

dokaj pričakovani. Največja razlika med urbanimi in ruralnimi vrtci se je pokazala pri 
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povezovanju plesa z jezikom (4,3 % več za ruralne vrtce)  in z druţbo (4,2 % več za urbane 

vrtce). Vsi vrtci pa plesne dejavnosti najmanj povezujejo z matematiko in naravo. 

Izvedeli smo tudi, da večina vrtcev ponuja moţnost plesnih dejavnosti kot obogatitvene 

dejavnosti. V enem vrtcu te dejavnosti niso omogočene. Negativna stran omogočenih 

obogatitvenih dejavnosti pa je prepričanje med nekaterimi strokovnimi delavci, da jim ni treba 

načrtovati plesnih dejavnosti, saj imajo otroci moţnost obiskovati obogatitvene dejavnosti. Prav 

tako morajo vzgojitelji ples načrtovati v svoji skupini, da k obogatitvenim dejavnostim privabijo 

še dečke. Moški spol namreč po izkušnjah pokaţe manj zanimanja za ples. Naloga vzgojitelja je, 

da ruši spolne stereotipe med dečki in deklicami. 

V vrtcih v urbanem in ruralnem okolju se torej pojavljajo malenkostne razlike. Pri nobenem 

raziskovalnem vprašanju nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med vrtci. Tako vrtci iz 

mestnega kot tudi tisti iz vaškega okolja kaţejo podobne rezultate. 

Plesne dejavnosti v vrtcih so še vedno premalo zastopane s strani vzgojiteljev. To je pokazala 

tudi naša raziskava. Iz nje je razvidno, da več kot 40 % vzgojiteljev, tako iz urbanih kot tudi iz 

ruralnih vrtcev, plesne dejavnosti načrtuje enkrat mesečno ali manj. Vzgojitelji lahko ples 

uporabijo kot orodje za zbliţevanje otrok v skupini, za pridobivanje zaupanja otrok in 

omogočanje njihovega svobodnega izraţanja. Čeprav je vpliv plesa na otroke pozitiven in 

omogoča njihovo sprostitev, pa se pri vzgojiteljih še vedno pojavljajo zadrţki, ki onemogočajo 

redno izvajanje plesnih dejavnosti. Ti so lahko posledica pomanjkanja znanja na tem področju, 

premalo izkušenj, osebnostne naravnanosti vzgojiteljic do plesa ipd. Upamo, da bo prihodnost 

prinesla pozitivne spremembe, saj si naši najmlajši to zasluţijo. 
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 PRILOGE  6

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Natalija Špehonja in zaključujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V diplomskem delu ţelim raziskati razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti v urbanem 

in ruralnem okolju. V ta namen sem pripravila anketni vprašalnik, ki bo uporaben izključno za 

potrebe raziskave in je anonimen.  

Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Za vaše sodelovanje se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem. 

1. Spol:     Ţ       M 

 

2. Starost:  

a) 20–25 let 

b) 26–30 let 

c) 31–35 let 

d) 36–40 let 

e) 41–45 let 

f) 46–50 let 

g) 51–55 let 

h) Nad 56 let 

 

3. Število let v vzgoji in izobraževanju:  

a) 1–5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–15 let 

d) 16–20 let 

e) 20 let in več 
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4. V kateri starostni skupini delate? 

a) V prvi starostni skupini 

b) V drugi starostni skupini 

c) V kombinirani skupini 

 

5. V svoji skupini večkrat: 

a) Načrtujem plesne dejavnosti 

b) Uporabljam ples kot spontano dejavnost 

c) Ne načrtujem plesa 

 

6. Se vam zdijo plesne dejavnosti v predšolskem obdobju pomembne za otrokov 

razvoj? Zakaj da/ne? (prosim, razložite vaše mnenje) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Kako pogosto načrtujete plesne dejavnosti? 

a) Enkrat tedensko 

b) Večkrat tedensko  

c) Enkrat mesečno 

d) Večkrat mesečno 

e) Redko (manj kot enkrat mesečno) 

f) Nikoli  
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8. Kako pogosto načrtujete spodaj navedene plesne dejavnosti? (obkroţite) 

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

Vrste plesnih dejavnosti nikoli redko včasih pogosto zelo 

pogosto 

Gibalno-rajalne igre 1 2 3 4 5 

Plesna dramatizacija 1 2 3 4 5 

Bansi 1 2 3 4 5 

Sprostitvene dejavnosti 

(masaţe, joga, tibetančki 

za otroke …) 

1 2 3 4 5 

Ustvarjalni gib za 

ponazarjanje različnih 

vsebin skozi ples 

1 2 3 4 5 

Učenje plesnih koreografij 1 2 3 4 5 

Bibarije 1 2 3 4 5 

Spontano gibanje in ples 1 2 3 4 5 

 

9. V slovenskih vrtcih so plesne dejavnosti redkeje načrtovane in izvajane. Zakaj 

menite, da je temu tako? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Kako načrtujete vaše delo? 

a) Ciljno 

b) Procesno  
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11. Kako pomembno se vam zdi načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti? Obkroţite. 

(1 – sploh ni pomembno, 5 – zelo je pomembno) 

 

1                2                3                4                5 

 

12. S katerimi področji iz Kurikuluma za vrtce največkrat povezujete plesne 

dejavnosti? 

a) Jezik 

b) Gibanje 

c) Matematika 

d) Narava 

e) Druţba 

f) Umetnost  

g) Z nobenimi 

 

13. Ocenite težavnost povezovanja plesnih dejavnosti z drugimi področji. Obkroţite. 

(1 – zelo teţko, 5 – zelo lahko) 

 

1                2                3                4                5 

 

14. Ali vaš vrtec ponuja možnost plesnih dejavnosti kot obogatitvene dejavnosti? 

a) Da 

b) Ne  
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15. Spodaj so napisane trditve. Obkrožite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate.  

      (1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 – se strinjam, 5 – 

se popolnoma strinjam) 

Trditve 1 2 3 4 5 

Večjo vrednost pripisujem ostalim 

področjem v Kurikulumu. 

1 2 3 4 5 

Ples ima pozitiven učinek na otrokovo 

vedenje 

1 2 3 4 5 

Večina izvedenih plesnih dejavnosti je 

učenje koreografije 

1 2 3 4 5 

Za izvedbo plesnih dejavnosti ni 

ustreznih pogojev (premajhen prostor, 

pomanjkanje pripomočkov) 

1 2 3 4 5 

Plesne dejavnosti pozitivno vplivajo na 

sodelovanje v skupini 

1 2 3 4 5 

Načrtovanje ostalih dejavnosti je laţje 

kot načrtovanje plesnih dejavnosti 

1 2 3 4 5 

Velik razlog za načrtovanje in izvajanje 

plesnih dejavnosti so različni kulturni 

projekti in kulturna naravnanost vrtca 

1 2 3 4 5 

Otroci so manj zainteresirani za plesne 

dejavnosti v primerjavi z ostalimi 

dejavnostmi 

1 2 3 4 5 

Za načrtovanje in izvajanje plesnih 

dejavnosti imam dovolj potrebnega 

znanja 

1 2 3 4 5 

Plesna umetnost je moje močno področje 

in jo redno vključujem v delo 

1 2 3 4 5 

 


