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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, katere plesne dejavnosti se pojavljajo v vrtcih. 

Zanimalo me je, katere plesne dejavnosti načrtujejo vzgojitelji, s katerimi težavami se srečujejo 

pri načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti, v kakšnem obsegu se pojavljajo plesne 

dejavnosti v vrtcu ter kateri so razlogi za izvajanje/neizvajanje plesnih dejavnosti. Želela sem 

ugotoviti, ali obstajajo razlike pri načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti glede na delovno 

dobo vzgojiteljev in med vrtci. 

Diplomsko delo je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V prvem, 

teoretičnem, delu predstavim ples kot področje Kurikuluma za vrtce, vlogo vzgojitelja pri 

načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti, opredelim pojma ples in plesnost in elemente plesa. 

Predstavim tudi pomen plesnih dejavnosti za predšolskega otroka, vidike plesne vzgoje ter 

opišem primere plesnih dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v vrtcu. Ob koncu teoretičnega dela 

predstavim tudi različne pristope za izvajanje plesnih dejavnosti, kot so pedagoški pristop 

Reggio Emilia, ustvarjalni gib, vmesni model za izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu in 

integracijo umetnosti v učni proces. 

V drugem, empiričnem, delu so predstavljeni rezultati raziskave. Podatke sem zbirala s 

pomočjo anketnega vprašalnika in nestrukturiranega intervjuja. V raziskavo so bili vključeni 

vzgojitelji in vzgojiteljice iz vrtcev Pedenjped, Vrhovci in Jarše. V raziskavi je sodelovalo 64 

vzgojiteljev. Dobljene rezultate sem primerjala z rezultati že opravljenih raziskav. 

Ugotovila sem, da se v vrtcih najpogosteje izvajajo rajalne igre in sprostitvene dejavnosti. 

Vzgojiteljice se srečujejo z več težavami pri izvajanju plesnih dejavnosti, kot pri načrtovanju. 

Najpogostejše težave so pomanjkanje plesnega znanja, premajhen prostor in strah pred slabo 

načrtovano dejavnostjo. Prav tako sem ugotovila, da na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti 

najbolj vpliva interes otrok, plesno znanje vzgojiteljice in njena osebna angažiranost za plesne 

dejavnosti. Na neizvajanje plesnih dejavnosti pa najbolj vpliva pomanjkanje znanja in 

pomanjkanje prostora. 

 

Ključne besede: ples, plesne dejavnosti, vrtec 

 



SUMMARY 

The purpose of this study is to investigate dance activites with children in preschool education 

institutions. I was interested in plannig dance activities, problems that come with, what is the 

purpose of these activites, if they are performed and how often. 

In theoretical part of the study the dance is presented as element of Curriculum of preschool 

education and role of the teacher and childrens when activities are planed and performed. In 

this part are introduced the meaning of dance and dance elements, aspect of dance activities, 

wich can be performed  in different pedagogic concepts, such as Reggio Emilia,  Creative 

movement, Midway model for introducing the art of dance in kindergarten and integration of 

art in learning process. 

Empirical part of the study  investigate the results of the survey and interview, in wich 

participated 64 teachers from preschool institutions Pedenjped, Vrhovci and Jarše. The results 

were compared with other similar studies. 

I found out what dance activities teachers perform, what are the problems of planning and 

performing and what is the purpose, if dance activities are performed and how often. 

In kindergarten are more common simple plays and relaxing activities. Teachers are facing 

more problems with performing dance activities than at the planning of them. The frequent 

problems are lack of dance knowledge, small space and fear of failiture. The reasons that effect 

planning dance activities are also interests of children and dance knowledge of theachers and 

personal tendency to dance activities.  

 

 

Key words: dance, dance activities, kindergarten 
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UVOD 
 

Ples je eno izmed področij Kurikuluma za vrtce, ki ga uvrščamo pod področje umetnosti. 

Številne raziskave so pokazale pozitivne učinke plesnih dejavnosti na vseh področjih 

otrokovega razvoja.  

Razlog za izbiro teme je bilo spoznanje, da je ples kot kurikularno področje v vrtcih zastopano 

v veliko manjši meri kot ostala kurikularna področja. Med praktičnim usposabljanjem in 

zdajšnjim delom v vrtcu sem opazila, da se plesne dejavnosti pojavljajo zelo malokrat, če pa se 

že, se pojavljajo v smislu učenja vnaprej naučenih plesnih koreografij ali spontanega plesa ob 

predvajani glasbi. Med študijem me je navdušila metoda ustvarjalnega giba ter njeni pozitivni 

učinki. Odločila sem se, da bom raziskala, kaj pravzaprav vpliva na pogostost izvajanja oz. 

neizvajanja plesnih dejavnosti v vrtcih, katere plesne dejavnosti načrtujejo vzgojitelji, v 

kakšnem obsegu se pojavljajo plesne dejavnosti ter s katerimi težavami se vzgojitelji srečujejo 

pri načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti. 

V teoretičnem delu diplomskega dela opredelim umetnost kot področje Kurikuluma za vrtce, 

kamor uvrščamo tudi ples. Predstavim globalne in splošne cilje s področja umetnosti v 

Kurikulumu za vrtce. Predstavim primere plesnih dejavnosti v Kurikulumu za vrtce in 

opredelim vlogo vzgojitelja pri plesnih dejavnostih v vrtcu. V nadaljevanju predstavim ples v 

predšolskem obdobju; opredelim pojma ples in plesnost, predstavim elemente plesa ter 

opredelim pomen plesnih dejavnosti za predšolske otroke. Opišem tudi vidike plesne vzgoje ter 

navedem in opišem primere plesnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo v vrtcih.  Na koncu 

predstavim tudi različne pristope za izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu, in sicer pedagoški 

pristop Reggio Emilia, ustvarjalni gib, vmesni model za izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu in 

integracijo umetnosti v učni proces. 

V empiričnem delu diplomskega dela sem interpretirala rezultate raziskave po vprašanjih iz 

anketnega vprašalnika. Odgovori so predstavljeni v grafih in opisno. Empirični del diplomskega 

dela zaključim s predstavitvijo rezultatov in interpretacijo. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1. KURIKULUM ZA VRTCE 

 

1.1 UMETNOST 

 

Umetnost je eno izmed šestih področij Kurikuluma za vrtce (1999). Pod umetnost poleg 

likovne, glasbene in dramske umetnosti uvrščamo tudi ples. 

Globalni cilji področja umetnosti 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. 

Na področju umetnosti pri otrocih spodbujamo radovednost in veselje do umetniških 

dejavnosti. Otroke učimo doživljati umetnost kot del družabnega in kulturnega življenja, 

spodbujamo spoznavanje umetniških del, razvijamo umetniško predstavljivost in domišljijo. 

Razvijamo sposobnost izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih (plesnem, 

dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem…). Z dejavnostmi negujemo, spodbujamo in 

razvijamo čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, 

opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja. Uporaba in razvijanje spretnosti; 

spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, 

materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

1.2 OPREDELITEV PLESA IN PLESNOSTI 

 
Ples je govorica telesa. Telesna govorica pa je jezik občutkov. Razvija se od rojstva naprej in 

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

do sebe, do drugih, z gibanjem izražamo svoja čustva, misli, doživetja. Povsod po svetu otroci 

radi plešejo. Tako kot glasba, je ples postal »mednarodni jezik«. Poznajo ga vse kulture sveta 

(Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013). 
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Ples je medij in izrazno sredstvo, ki je zakoreninjeno v vsakem od nas, je oblika neverbalne 

komunikacije, zato sta ples in njegova govorica osnovi za kvalitetno življenje vsakega 

posameznika. Ples neposredno razvija fizične sposobnosti in zmogljivosti, bogati svet čustev, 

poglablja čustveno inteligenco, razvija splošne in posebne intelektualne sposobnosti ter 

ustvarjalnost, oblikuje estetske čute in percepcijo ter pospešuje socializacijske procese (Kovač 

Valdes, 2011). 

Plesnost je lastnost, ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih 

sestavin plesa. V najširšem pomenu besede je plesnost vzgajanje s plesom (Kroflič in Gobec, 

1995). Plesna vzgoja je tudi vzgojna in učna metoda, pri kateri oblikujemo gib, se izražamo 

skozi gib in ustvarjamo z gibom (Geršak, 2006). 

 

Otrok se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja. Uri in občuti dele in celoto telesa 

v različnih načinih gibanja in mirovanja. Otrok razlikuje pozorno telesno delovanje in 

sproščanje. Igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje. Otrok opazuje, izvaja, pleše in razlikuje 

oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na mestu in v različnih talnih in prostorskih 

vzorcih, v različnem tempu, ritmu in stopnjah napetosti ter sestavlja prvine v manjše in večje, 

bolj ali manj samostojne plesne celote. Pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, 

med telesom in podlago ter predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini. Otrok si zamišlja 

in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in video (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Pri izvajanju dejavnosti, ki so priporočene v Kurikulumu za vrtce, je ključna vloga vzgojitelja, 

ki otroke spremlja in spodbuja k raziskovanju gibalno-plesnih oblik, motivov skozi igro in z 

vprašanji (Geršak in Lenard, 2013). 

 

1.3 VLOGA VZGOJITELJA PRI PLESNIH DEJAVNOSTIH V VRTCU 

 
V Kurikulumu za vrtce (1999) je vloga vzgojitelja pri plesnih dejavnostih opredeljena, z 

dejstvom, da poskrbi, da dejavnost poteka tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde odgovore 

in rešitev. Pomembno je, da odrasli zaznajo in podprejo vsako otrokovo napredovanje, da 

otrokovih del ne ocenjujejo ter se zavedajo, da je proces nastajanja dela pomembnejši od 

rezultata. Vzgojitelj mora omogočiti, da lahko otrok v umetnosti izraža svoj intimni svet in 

komunicira z okoljem spontano, neposredno in individualno. 
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Vzgojiteljeva vloga na plesnem področju je predvsem spodbujati otroka k raziskovanju 

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

poskrbi, da je otrok deležen različnih plesnih spodbud, pri čemer dopušča otroku dovolj časa 

za raziskovanje materialov. Pomembno je, da vzgojitelj otroke spodbudi k nadaljnjemu 

ustvarjanju preko vprašanj, s katerimi otroke popelje iz faze raziskovanja v fazo ustvarjanja 

gibalno-plesnih stvaritev, ki so odraz predhodnega raziskovanja, ne pa vnaprej določenih 

plesnih korakov in koreografij. Končni produkt je v takem primeru posledica ustvarjalnega 

procesa. Vzgojitelj naj spodbuja igro otrok, nikakor pa naj je ne diktira/režira. Vzgojitelj s svojo 

vlogo, organizacijo situacij, materialov, predmetov, prostora in s kreativnimi spodbudami 

pomembno vpliva na razvoj igre in na dvig otroške igre na višjo raven (Geršak in Korošec, 

2011). 

V. Geršak (2015) poudari, da je pomembno, da vzgojitelj v plesne dejavnosti ne posega, ne daje 

navodil, ampak otroku omogoča možnost lastnega raziskovanja in ustvarjanja ter ga spodbuja 

s pomočjo različnih spodbud. 

 

2. PLES V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 
2.1 ELEMENTI PLESA 
 

Plesni ustvarjalni proces omogoča otroku raziskovanje lastnega telesa v prostoru in času in je 

ena od oblik otrokovega izražanja in zavedanja samega sebe. Osnovni instrument plesa je 

otrokovo lastno telo v odnosu s časom, prostorom in drugimi telesi (Geršak in Korošec, 2011). 

Tri osnovne komponente, ki ples oblikujejo, se v njem medsebojno prepletajo, so njegovi 

elementi in ga hkrati pogojujejo, so plesni prostor, plesni čas in plesni instrument (Rupnik in 

Rupnik, 2012). Kadarkoli se človek giblje, telo uporablja prostor, energijo in čas – to so štirje 

osnovni elementi plesa. Z raziskovanjem in kombiniranjem teh elementov se razvija plesni 

besednjak in ustvarjalnost otroka, prav tako pa imamo z elementi plesa orodje za preverjanje 

uresničenih ciljev, pri čemer lahko preverimo, ali se je koncept elementov plesa med otroki 

razširil/poglobil ali ostaja enak (Geršak, 2015).  S predšolskimi otroki gradimo na osnovnih 

plesnih elementih, kot so velikost, nivo, smer, hitrost… Šolski otroci pa so že sposobni 

uporabljati kvaliteto, silo in ostale kompleksnejše plesne elemente (Geršak, 2006). 
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PROSTOR ENERGIJA ČAS 

velikost 

majhno, srednje, veliko 

sila 

močno, šibko 

hitrost 

počasi, hitro, pojemajoče, 

pospešujoče 

nivo 

visok, srednji, nizek 

teža 

težko, lahko 

ritem 

naravno, enakomerno 

oblika 

zavito, ravno 

kakovost 

nežno, ostro, zibajoče 

tempo 

hitro, počasi 

smer 

naprej, nazaj, vstran, 

diagonalno 

mirnost 

aktivna, pasivna 

poudarek 

močan 

pot 

naravnost, zavito, cikcak, 

krožno 

napetost 

napeto, popuščeno, 

sproščeno 

trajanje 

kratko, dolgo 

razmerje 

blizu, zraven 

  

velikost giba 

majhen, srednji, velik 

  

(vir: Geršak, 2006) 

 
Ples ima pomemben vpliv na otrokov razvoj. Otrokom pomaga pri obvladovanju svoje gibalne 

sposobnosti z raziskovanjem osnovnega besednjaka motoričnih spretnosti, z izkušnjami, ki 

omogočajo učenje neskončnih možnosti gibanja. Otroci, vključeni v plesno vzgojo, imajo 

možnost raziskovanja, kako uporabiti svoje lastno telo kot instrument, kot sredstvo za izraznost 

in komunikacijo. Uživajo v gibanju, ritmu, teku skozi prostor, mirovanju… Vsak otrok ima 

pravico izkusiti užitek plesa, naloga vzgojiteljev pa je, da jim to omogočijo (Kovač Valdes, 

2011).  

V predšolski vzgoji je plesna vzgoja samostojno estetsko-vzgojno področje (Geršak, 2006). 

Osnovni namen plesne vzgoje ni vzgajanje bodočih plesnih ustvarjalcev, temveč da je ples 

medij in izrazno sredstvo, ki je zakoreninjeno v vsakem izmed nas in ga je zato nujno izvajati 

na vseh stopnjah vertikale vzgojno-izobraževalnega procesa (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik, 

Kasjak, 2011).  

Plesna vzgoja kot vzgoja ustvarjalnosti temelji na načinu sodobne plesne umetnosti, pri kateri 

je plesalec samostojen ustvarjalec in ne le poustvarjalec koreografovih zamisli ali tradicionalnih 

plesnih oblik. Področje plesne vzgoje za predšolske otroke zajema gibanje, ki je lastno otroku 

na določeni razvojni stopnji. To je izražanje z gibanjem, ustvarjanje z gibanjem in gibalne 

oblike, ki jih ustvarjajo ali so jih v preteklosti ustvarili otroci, oz. so jih spontano prevzeli od 

odraslih, ko so jih opustili. Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro. Pomembno je, da se otrok 

preko nje sprošča, komunicira, ustvarja in se uči (Kroflič in Gobec, 1995).   
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Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato mu je potrebno zlasti v predšolskem obdobju nuditi čim 

več možnosti za raziskovanje in izražanje skozi gib. Plesne dejavnosti v predšolskem obdobju 

so usmerjene v proces ustvarjanja, raziskovanja in igro, ne pa v končni produkt (plesni nastop) 

in nudijo neizmerne možnosti medpodročnega povezovanja oz. projektnega načina dela v vrtcu 

(Geršak, 2010). 

Plesne dejavnosti v vrtcu naj bi potekale tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor oz. 

rešitev na idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo/problem, pri čemer odrasli zaznajo in 

spodbujajo vsako otrokovo napredovanje. Odrasli otrokovih del ne komentirajo, ocenjujejo, 

prav tako ne posegajo v otrokovo estetsko presojo. Najbolj pomembno je, da se vzgojitelji  

zavedajo, da je otrokov proces plesnega ustvarjanja pomembnejši od rezultata (Geršak, 2015). 

Cilj plesnih dejavnosti je spodbujanje in razvijanje otrokove naravne sposobnosti, tako da jim 

nudimo čim več možnosti za ustvarjanje, pomagamo pri komponiranju preprostih plesnih fraz 

(prav tam). 

V. Geršak (2015) razdeli spodbude pri plesu na notranje in zunanje. Notranje spodbude izhajajo 

iz predhodnih doživetij in domišljijskih predstav, s podoživljanjem čustvenih stanj otroka. 

Zunanje spodbude pa so opazovanje, raziskovanje naravnega okolja z vsemi čutili, glasbo, 

zvokom, pravljice, rekviziti (npr. blago, časopisi, papir…). Manipuliranje ali ravnanje s 

predmeti pomeni vsako otrokovo dejavnost s predmetom, med katero opazuje, kaj dela. Otrok 

s prijemanjem raziskuje, si pridobiva izkušnje, razvija in uri motorične spretnosti in razvija 

mišljenje. Ravnanje s predmeti je za otroka zelo pomembno za njegov umski razvoj, zato 

ustvarjamo okoliščine tudi za to vrsto gibalne aktivnosti. Otrok predmete obrača, spušča, 

pobira, meče, vleče, potiska, zlaga, podira, razdira, sestavlja, mečka, oblikuje … (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

 

2.2 POMEN PLESNIH DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 
Ples ima pomemben vpliv na otrokov razvoj. Otrokom pomaga pri obvladovanju svoje gibalne 

sposobnosti z raziskovanjem osnovnega besednjaka motoričnih spretnosti, z izkušnjami, ki 

omogočajo učenje neskončnih možnosti gibanja. Otroci, vključeni v plesno vzgojo, imajo 

možnost raziskovanja, kako uporabiti svoje lastno telo kot instrument, kot sredstvo za izraznost 

in komunikacijo. Uživajo v gibanju, ritmu, teku skozi prostor, mirovanju… Vsak otrok ima 

pravico izkusiti užitek plesa, na vzgojiteljih pa je, da jim to omogočijo (Kovač Valdes, 2011). 
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Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro. Pomembno je, da se otrok preko nje sprošča, 

komunicira, ustvarja in se uči (Kroflič in Gobec, 1995).  

B. Kroflič je raziskovala vplive metode ustvarjalnega giba na ustvarjalnost otrok v predšolskem 

obdobju. Raziskava je pokazala, da metodično in teoretično usposobljen in osveščen vzgojitelj 

bolje razume ter zato tudi bolje upošteva in spoštuje spontane doživljajske psihofizične 

dejavnosti otrok, ki se izražajo v različnih igrah z vlogami in v gibalnem ustvarjanju. Z načrtnim 

spodbujanjem teh dejavnosti spodbuja otrokovo ustvarjalno mišljenje in njegov intelektualni, 

emocionalni in socialni razvoj  (Geršak, 2006).  

 

 2.3 VIDIKI PLESNE VZGOJE 

 

M. Zagorc, A. Vihtelič, N. Kralj in N. Jeram (2013) so izpostavile naslednje vidike plesa na 

otroke: 

2.3.1 BIOLOŠKO-FIZIOLOŠKI VIDIK 

 

S plesom sprožimo pospešeno delovanje cele vrste funkcionalnih sistemov, kot so srčno-žilni, 

prebavni, vegetativni, senzomotorični. Ples zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju, sočasno 

pa s hkratnim obremenjevanjem različnih mišičnih skupin in ustreznimi dražljaji usmerja 

aktivnosti fizioloških procesov vsega telesa. Pri plesnem gibanju, kjer se nenehno igramo ter 

premagujemo silo teže in druge zunanje sile, se še posebej povečuje tonus v mišicah ob 

hrbtenici, kar vpliva na držo telesa. Na eni strani razvijamo gibalne sposobnosti ter 

senzomotorične sposobnosti, na drugi strani pa razvijamo specialne plesne sposobnosti, kot so 

plesnost, dojemljivost za ritem, za odnose v paru ali skupini. 

2.3.2 PSIHOLOŠKI VIDIK 

 

Z gibanjem otroke učimo zavedanja lastnih čustev, izražanja občutij in doživljanja z gibanjem, 

hkrati pa jih tudi opozarjamo na spoštovanje čustev drugih. Na ta način se bogati njihov notranji 

svet doživljanja. Skozi ustvarjanje s telesom poskušamo vplivati na zadovoljstvo s samim seboj, 

na povečanje samozaupanja in pozitivno samopodobo. Ples sam po sebi daje možnost zdravega 

uveljavljanja, bogati otrokov notranji svet doživljanja, sprošča pozitivne čustvene vrednote ter 

omogoča ustvarjalnost in svobodo izražanja. 
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2.3.3 UMSKI (KOGNITIVNI) VIDIK 

 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so razumevanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 

odločanje in učenje. Kot na drugih razvojnih področjih, tudi kognitivni razvoj ne poteka 

neodvisno, temveč je povezan z gibalnim in s čustveno-socialnim razvojem. Ker sta gibalni in 

kognitivni razvoj otroka neločljivo povezana, so gibalne in druge problemske izkušnje 

neprecenljive vrednosti za življenje. Z najrazličnejšimi gibanji (tudi s plesom) otrok razvija 

zavedanje telesa, zaznavne funkcije, govor, višje mentalne funkcije, spomin, predstavljivost, 

ustvarjalnost, sposobnosti za učenje, za komuniciranje in interakcijo.  

 

2.3.4 SOCIOLOŠKI VIDIK 

 

Preko telesnega stika razvijamo socialne sposobnosti, spodbujamo stike z drugimi: zaupanje, 

občutljivost, sodelovanje otrok v skupini in skupinsko reševanje problemov, delitev pozornosti, 

empatijo, vodenje in podrejanje. Ples je za otroka igra, ki je povezana z veliko intelektualnega 

dela, sočasno pa delo v skupini omogoča spoznavanje tistih življenjskih vrednot, ki prinašajo 

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

komuniciranja. Govorica telesa je pogosto bolj neposredna, bolj pomembna in odkrita, kot 

govorica besed. Telesni gibi, izrazi na obrazu in drža izdajajo več o naših namerah kakor 

besede, saj jih je veliko težje zavestno nadzirati. 

 

2.3.5 UMETNIŠKI VIDIK 

 

Vzgajanje s plesom je kompleksno in je povezano z drugimi umetnostmi: z glasbo, z likovno 

umetnostjo, z gledališko in literarno umetnostjo, s filmom… Zelo redko razvijamo le otrokove 

gibalne sposobnosti. Vedno so navzoči določen ritem, glasba, soplesalci ali predmeti, s katerimi 

lahko plešemo. S tem razvijamo posebno otrokovo občutljivost ne samo za gibanje, temveč tudi 

za druge umetniške oblike, s čimer v veliki meri razvijamo predstavljivost in logično mišljenje, 

sposobnosti dojemanja časa in prostora ter druge umske sposobnosti in funkcije. Ustvarjanje z 

gibanjem, glasba in umetniška igra omogočajo vsestransko izobrazbo otroka na umetniškem 

področju, razvijajo smisel za lepo, usklajeno gibanje, doživljanje glasbenega ritma, širijo 

otrokovo sporočilno območje, njegovo lastno predstavo in identifikacijo. 
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2.4  PRIMERI PLESNIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

2.4.1 BIBARIJE 

 
Bibarije so gibalne igre, ki so primerne za najmlajše otroke. Izhajajo iz ljudskih otroških igric 

o »bibi«. Izvajamo jih ob izštevankah, ritmičnih besedilih in pesmih z nagajivo vsebino. Otrok 

posluša glas, opazuje mimiko in gibanje odraslega, čuti dotikanje na koži in gibanje posameznih 

delov svojega telesa (prstov, dlani, nog) ter se giblje skupaj z odraslim. Bibarije najdemo v 

našem ljudskem izročilu (Videmšek, Kovač, 2001). Čeprav otrok igre ne vodi samoiniciativno, 

je v igri vsestransko aktiven. Zaradi vsestranskosti so bibarije nepogrešljivi del vsebine 

vzgojnega dela z otroki, saj med otrokom in odraslim nastaja oseben in topel odnos, torej 

bibarije prispevajo k ugodnemu počutju otroka (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

2.4.2  LJUDSKI PLESI 

 

Ljudski plesi so vnaprej oblikovani oz. vezani na neko določeno obliko. Otrok ima le vlogo 

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

kot sta ljudski in družabni ples, ne bi bile osnova plesnih dejavnosti v predšolskem obdobju. 

Otrok naj spoznava preproste ljudske plese in usvoji nekatere njihove prvine. Preprosti ljudski 

plesi so ter osnove ljudskih iger so pomembna popestritev plesnih dejavnosti v predšolskem 

obdobju, vendar naj jih otrok spoznava in usvaja na njemu primeren način (Videmšek in Kovač, 

2001). 

 

2.4.3 RAJALNE IGRE 

 

Rajalne igre so skupinski, pretežno ljudski plesi, ki se povezujejo s petjem ali pa z govorjenim 

besedilom v nedeljivo celoto. Zanje je največkrat značilna krožna prostorska oblika (Kroflič, 

Godec, 1995). Poznamo ljudske rajalne igre in ustvarjalne rajalne igre. Pri ljudskih rajalnih 

igrah ima lahko eden izmed otrok posebno vlogo, ki mu določa drugačno gibanje (npr. Bela 

lilija, Rdeče češnje, Potujemo v…) ali pa se vsi otroci gibajo enako (npr. Ringa raja). Za 

ustvarjalne rajalne igre pa je značilno, da jih lahko z otroki ustvarjamo sami. Otroci v paru, 

krogu ali koloni ustvarjajo gibalne motive na podlagi besedila pesmi in glasbenega motiva. Za 

rajalno igro je značilno skupinsko ustvarjanje, ki lahko temelji na besedilu pesmi, ritmu in 
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melodiji, lahko pa je osnovano na podlagi pravil gibanja skupine ali posameznika v prostoru ter 

nima izrazitih melodičnih in ritmičnih značilnosti, npr. Trden most (Videmšek, Kovač, 2001). 

 

2.4.4  PLESNA DRAMATIZACIJA IN UPRIZARJANJE 

 

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

dramatizacijo vodita odrasli ali otrok s pripovedjo resničnega oz. izmišljenega dogodka ali pa 

na literarni osnovi (Videmšek, Kovač, 2001). Plesna dramatizacija po navadi vključuje še druge 

vrste plesnih dejavnosti, zlasti ples, včasih tudi rajalno igro (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

2.4.5 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

 

Zdrav, duševno neobremenjen otrok je po naravi sproščen. Kaže zanimanje za okolje, igri se 

predaja v celoti in se ukvarja sam s seboj. Sproščenost je torej najbolj naravno stanje, saj se telo 

z napetostjo odziva le, kadar opazi nevarnost. Sprostitvena vzgoja veliko prispeva k razvoju 

otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti, zato je pomembno, da postane sestavni del današnjega 

vzgajanja otrok (Srebot in Menih, 1996). 

Ob masažah in sprostitvah uživajo že najmlajši otroci v vrtcu. Telesni stik jih pomirja in jim 

daje občutek varnosti. Otroke popeljemo v tišino s pomočjo igric, ki jim pomagajo prisluhniti 

samemu sebi in se predati. Zelo pomembno je, da že najmlajše otroke navajamo na sprostitev, 

ki jo še kako potrebujejo v času hitrega in drvečega življenja, prepolnega dražljajev iz okolice 

in televizije (Geršak, 2006). 

 

2.4.6 BANSI 

 

Bansi so posebna zvrst družabnih pesmi. So s smešnimi in hudomušnimi kretnjami spremenjene 

pesmi. Bansi imajo naslednje namene: spodbuditi začetek dela v skupini, komunikacijo med 

posameznimi člani skupine, rast spontanosti med navzočimi; popestriti trenutke sproščenosti in 

zabave; ustvariti ozračje zaupanja in sproščenosti, odprtosti in povezanosti, veselja in 

razigranosti (Lisec, 1995). 
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Kar nekaj primerov bansov najdemo tudi v gradivu G. Schmidt (2008), z naslovom Gibalne 

igre s petjem bansi. 

 

2.4.7 UČENJE PLESNIH KOREOGRAFIJ 

 

Koreografija je ustvarjanje niza določenih gibalnih sklopov v smiselnem zaporedju, tako da 

tvorijo vsebinsko celoto. Ima uvod, vsebino in zaključek. Običajno je skladna z glasbeno 

spremljavo. Postavljeno plesno koreografijo se lahko izvaja vedno enako (Rupnik in Rupnik, 

2012). 

 

3. PRISTOPI ZA IZVAJANJE PLESNIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

3.1 PEDAGOŠKI PRISTOP REGGIO EMILIA 

 
»Vsak otrok se rodi s sto jeziki, a mu kaj hitro ostane le eden, saj preostalih devetindevetdeset 

zanemarjamo in jih ne razvijamo (Malaguzzi, 1998, v Geršak, Podobnik, Frelih, Jurjevič, 

2018).«  

 

Pedagoški koncept Reggio Emilia poudarja celosten razvoj otroka in spodbuja vse oblike 

otrokovega izražanja, tudi gib, mimiko in ples. Skozi gibno-plesno ustvarjanje otroci razvijajo 

vsa področja razvoja: čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično. Ob plesnih dejavnostih 

krepijo izražanje in komuniciranje, ustvarjalnost, stike z drugimi otroki – razvijajo pozitivne 

odnose v skupini, doživljanje, višje spoznavne funkcije in samopodobo ter ozaveščanje telesa. 

Otrok skozi gibalno-plesno izkušnjo lažje razume svet (Geršak, 2009). 

Učenje skozi več jezikov je pomembno izhodišče pedagoškega koncepta Reggio Emilia, na 

področju predšolske vzgoje. Omenjena pedagogika načrtno spodbuja vse oblike otrokovega 

izražanja (gib, mimiko, barvo…) in otroku omogoča, da lahko skozi te jezike izrazi odnos do 

sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi. Velik pomen dajejo zavedanju pomenu 

umetniškega doživetja in rabi umetniških jezikov kot orodja za spodbujanje celovitega 

otrokovega razvoja (Geršak, Podobnik, Frelih, Jurjevič, 2018). 

Pedagoški pristop Reggio Emilia otroku nudi zadovoljitev njegovih potreb, saj vzgojitelj 

prisluhne otroku in njegovim spoznavnim interesom, kar je temeljno izhodišče pedagogike 
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Reggio. Pri uvajanju ustvarjalnega giba in plesa v vrtcu otroku omogočamo, da zadovolji 

naslednje osnovne potrebe: 

- Potrebo po ljubezni (sprejetost, pripadnost, sodelovanje, varnost, prijateljstvo): Plesno-

gibalne dejavnosti otroku nudijo občutek pripadnosti skupini, omogočajo sodelovanje 

med otroki ter med otroki in vzgojiteljem v prijetnem vzdušju. Skozi plesno-gibalne 

dejavnosti se krepijo socialni odnosi v skupini. 

- Potrebo po moči (veljava, pomembnost, ustvarjanje): otroci so pomembni pri 

soustvarjanju plesno-gibalne stvaritve, imajo možnost vodenja skupine in 

samopotrjevanja. 

- Potrebo po svobodi (svoboda gibanja, govora, mišljenja, ustvarjanja, neodvisnost, 

samostojnost): vzgojitelj otrokom omogoča ustvarjalno svobodo in samostojnost pri 

gibalno-plesnem izražanju. Ne omejujemo jim svobode gibanja, za katero so običajno 

prikrajšani pri tradicionalnih metodah, ki se ne zavedajo kinestetičnih tipov otrok in 

dajejo prednost predvsem otrokom s slušnim oz. vizualnim učnim stilom. 

- Potrebo po zabavi (spoznavanje novega, sprememba, igrivost, uživanje, smeh, 

sprostitev, dobra volja): Ob plesno-gibalnih dejavnostih se otroci zabavajo, igrajo in 

sproščajo. Učijo se skozi igro (Geršak, 2009). 

 

Na področju umetnosti Reggio pedagogike sledijo trem fazam; presenečenje, doživljanje in 

izvajanje. V fazi presenečenja otrokom predstavimo temo, pomembno je, da je tema za otroke 

zanimiva in pomembna, saj s tem spodbudimo zanimanje otrok in razvijamo njihovo potrebo 

za razširitev znanja o tem, kaj so videli in doživeli. Brez čustvene vezi se bo otrok hitro naveličal 

in prenehal z raziskovanjem. V fazi doživljanja se otroci seznanijo s prostorom, materiali, 

predmeti… V fazi izvajanja se otroci doživeto postavljajo v nove odnose, spoznane predmete 

uporabljajo kot rekvizite. Eksperimentirajo, raziskujejo, kaj vse lahko ustvarijo iz ponujenih 

informacij, kaj se zgodi, če nekaj naredijo na določen način. Otroci svoje stvaritve tudi 

predstavijo in si jih ogledajo (Geršak, Korošec, 2011).  

 

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia je poudarjena spremenjena vloga vzgojitelja. Vzgojitelj 

ni uresničevalec zadanega programa in prenašalec znanja, je raziskovalec in ustvarjalec, 

razmišljujoč oblikovalec programa. Njegova vloga je, da opazuje in spremlja otrokove interese 

in dejavnosti ter da nenehno razmišlja, kako otroku pomagati pri raziskovanju in ohranjanju 

zanimanja. Zelo pomembno je, da se vpraša, kaj lahko stori in kaj mora narediti otrok sam 

(Geršak in Lenard, 2013). 
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3.2 USTVARJALNI GIB 

 
Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja vsebin s pomočjo telesa. Opredeljujemo ga kot pristop 

oz. način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo različne učno 

vzgojne vsebine. Ustvarjalni gib kot učni pristop otrokom pomaga razumeti pojme in vsebine 

z različnih kurikularnih področij z izkustvenim učenjem. Osnovni cilj ustvarjalnega giba in 

plesne vzgoje za otroke v vrtcu niso učenje koreografije po vnaprej določenih vzorcih, temveč 

ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo otroka, kot igra, kot učenje različnih vsebin, tudi 

matematike, jezika in okolja z gibalno-plesno izkušnjo (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik, 

Kasjak, 2011). Ustvarjalni gib omogoča raziskovanje lastnega gibanja, zadovoljitev potrebe po 

zabavi, sprejetosti v skupini, razvoj telesnih spretnosti, usmerjanje energije v ustvarjalno 

gibanje, spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti. Pristop je še posebej primeren za kinestetični 

tip otrok, za nemirne in hiperaktivne otroke, ker omogoča aktivno kinestetično učenje, in za 

otroke s posebnimi potrebami, ki z ustvarjalno plesno-gibalno izkušnjo gradijo lastno zavedanje 

telesa, samozavest, razvijajo ustvarjalnost, pozitivne odnose v skupini, izražajo čustva… (prav 

tam). 

Ko otroku omogočimo, da se skozi ustvarjalni gib uči in izraža, pripomoremo k njegovemu 

celostnemu razvoju, saj se pozitivni učinki uporabe ustvarjalnega giba kažejo na vseh področjih 

otrokovega razvoja (Kovač Valdes, 2010). 

V psihologiji je znana vzorčna povezava med otrokovim čustvenim doživljanjem in govorico 

telesa oz. njegovim izrazom telesa, telesno držo, zato se danes veliko uporabljata ples in 

ustvarjalni gib kot načina pozitivnega bega od vsakdanjih pritiskov, ki se kažejo v agresivnih 

oblikah vedenja, psihosomatskih težavah in boleznih ali umiku v svoj svet (Zagorc, Vihtelič, 

Kralj, Jeram, 2013). 

Pomena celostnega pristopa, ki ga omogoča metoda ustvarjalnega giba, se vedno bolj zavedajo 

vzgojitelji in učitelji, ki se dopolnilno ali redno izobražujejo v tej smeri. Žal pa so o pomenu 

vzgajanja s plesom premalo ozaveščeni posamezni vzgojitelji. Tem ostaja plesna vzgoja 

postransko estetsko vzgojno področje, namesto da bi bilo integrirajoča povezovalna metoda 

projektnega dela in drugih inovativnih vzgojno-izobraževalnih pristopov (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Vpliv ustvarjalnega giba se kaže na vseh ravneh otrokovega razvoja, še najbolj izrazito pa se 

kaže na čustveno-socialnem področju. Ugotovljeno je, da uporaba ustvarjalnega giba pripomore 

k pozitivnemu vzdušju v skupini in lahko pomaga pri razreševanju številnih vzgojnih 
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problemov. Pomemben vidik uporabe se kaže tudi v razvoju estetskega čuta in kritičnega 

odnosa do kulture in umetnosti (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik, Kasjak, 2011). 

Raziskave pri nas in v tujini so pokazale kar nekaj pozitivnih učinkov uporabe ustvarjalnega 

giba na otrokov razvoj. Ugotovljeno je, da učitelji, ki uporabljajo in razvijajo ustvarjalni gib pri 

pouku opažajo pozitiven odziv otrok, ker se lahko pri pouku gibljejo, med seboj sodelujejo, 

ustvarjajo, rešujejo probleme, se vključujejo v skupino, so za učenje bolj motivirani, oblikujejo 

pozitivno samopodobo. Torej ustvarjalni gib skozi svojo multifunkcionalnost  in  

mnogoplastnost vpliva na posameznikov psihomotorični, čustveno-socialni in kognitivni razvoj 

(prav tam). 

 

3.3  VMESNI MODEL ZA IZVAJANJE PLESNIH DEJAVNOSTI V VRTCU  

 

V. Geršak in Lenard (2013) sta v svojem članku predstavila Vmesni model za izvajanje plesne 

umetnosti v vrtcu. Model združuje dva pola, in sicer pedagoški (procesni) model ter model 

profesionalnega učenja plesa. Pedagoški model je zasnovan na procesu, kot najpomembnejšem 

elementu plesnega ustvarjanja in izključuje končni rezultat. Model profesionalnega učenja plesa 

pa ima objektivne cilje in je naravnan na rezultat – plesno koreografijo, ki je v večini primerov 

vnaprej sestavljena in ne dopušča participacije otrok. 

Za kakovostno izvajanje plesne umetnosti v predšolskem obdobju je ključno povezovanje obeh 

modelov, saj le na tak način plesne dejavnosti otroku nudijo raziskovanje, podoživljanje, 

izražanje, ustvarjanje, upodabljanje, izvajanje, estetsko izkušnjo in zadovoljstvo ob zaključku 

procesa ter predstavitvi svojega ustvarjanja drugim. Na ta način plesna umetnost otroku nudi 

razvoj na kognitivnem, čustveno-socialnem in psihomotoričnem razvoju (prav tam). 

 

Omenjena avtorja predlagata, da ples kot umetnost poteka kot proces v treh dejanjih, in sicer 

model ustvarjanja, izvajanja in gledanja v smislu gradnje naklonjenosti plesu kot umetnosti. 

Podobnost lahko zasledimo tudi v pedagoškem konceptu Reggio Emilia. 
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3.4 INTEGRACIJA UMETNOSTI V UČNI PROCES 

 

Umetnostno vzgojo v najširšem učečem se okolju želi promovirati tudi Unescov dokument 

Road map for Arts Education (2006), ki sodi med pomembne dokumente na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. Poudarja vlogo umetnosti pri izboljšanju kakovosti vzgoje in izobraževanja 

v obliki dveh osnovnih pristopov umetnostne vzgoje, ki sta lahko aplicirana sočasno in ju ni 

treba ločevati. Umetnost lahko poučujemo kot posamezna področja preko različnih umetniških 

disciplin in s tem razvijamo otrokove umetniške sposobnosti, občutljivost in spoštovanje 

umetnosti. Lahko pa umetnost integriramo kot metodo učenja in poučevanja na način, da so 

umetnostne in kulturne dimenzije vključene v vseh kurikularnih področjih. Pri slednjem 

govorimo o integraciji umetnosti v učni proces. Glavni cilj vključevanja umetnosti v različna 

kurikularna področja je poglobitev učenja posameznih učnih vsebin skozi umetniške izkušnje 

(Geršak, Podobnik, Frelih, Jurjevič, 2018). 

Dokument Road map for Arts Education (2006) predstavi izsledke raziskav, ki so pokazali, da 

vzgoja z umetnostjo in preko umetnosti pri posamezniku krepi občutek za ustvarjalnost in 

iniciativnost, bogati njegovo domišljijo, čustveno inteligentnost ter spodbuja razvoj kritičnega 

mišljenja, občutek avtonomnosti in spodbuja posameznikov kognitivni razvoj.  
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EMPIRIČNI DEL  
 

4. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Ples ima pomemben vpliv na otrokov razvoj. Otrokom pomaga pri obvladovanju svoje gibalne 

sposobnosti z raziskovanjem osnovnega besednjaka motoričnih spretnosti, z izkušnjami, ki 

omogočajo učenje neskončnih možnosti gibanja. Otroci, vključeni v plesno vzgojo, imajo 

možnost raziskovanja, kako uporabiti svoje lastno telo kot instrument, kot sredstvo za izraznost 

in komunikacijo. Uživajo v gibanju, ritmu, teku skozi prostor, mirovanju… Vsak otrok ima 

pravico izkusiti užitek plesa, naloga vzgojiteljev pa je, da jim to omogočijo (Kovač Valdes, 

2011). 

Z diplomskim delom želim preveriti, katere plesne dejavnosti načrtujejo vzgojitelji v vrtcih ter 

s katerimi težavami in ovirami se srečujejo pri načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti. Prav 

tako želim preveriti, v kakšnem obsegu se pojavljajo plesne dejavnosti v vrtcu in kaj je razlog 

za izvajanje/neizvajanje le teh. 

 

5. CILJI 

 

Cilji diplomske naloge so: 

- Ugotoviti, katere plesne dejavnosti načrtujejo vzgojitelji v vrtcu. 

- Ugotoviti, s katerimi težavami se srečujejo pri načrtovanju in izvajanju plesnih 

dejavnosti. 

- Ugotoviti, v kakšnem obsegu se pojavljajo plesne dejavnosti v vrtcu. 

- Ugotoviti, kaj je razlog za izvajanje/neizvajanje plesnih dejavnosti. 

 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: Katere plesne dejavnosti izvajajo vzgojitelji v vrtcih? 

RV2: S katerimi težavami in ovirami se srečujejo vzgojitelji pri načrtovanju in izvajanju plesnih 

dejavnosti? 

RV3: Kaj vpliva na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti v vrtcu? 
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7. RAZISKOVALNA METODA 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz vprašanj odprtega in 

zaprtega tipa in nestrukturiranega intervjuja. Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

 

7.1 VZOREC 

 

Uporabila sem namenski neslučajnostni vzorec, v katerega so bili vključeni vzgojitelji in 

vzgojiteljice predšolskih otrok iz vrtcev Pedenjped, Vrhovci in Jarše. Povezava do spletnega 

anketnega vprašalnika je bila posredovana 90 vzgojiteljem/icam, vrnjenih sem dobila 64 

anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 71,11 %. 

Pri navajanju in interpretaciji rezultatov bom za poimenovanje poklica vzgojitelja uporabljala 

ženski spol, vzgojiteljica. To poimenovanje bo vključevalo vzgojiteljice in vzgojitelje. 

 

7.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu aprilu 2019, v vrtcih Pedenjped, Vrhovci in Jarše. Po 

elektronski pošti sem vrtcem posredovala povezavo do spletnega mesta. Vodstvo vrtca je nato 

povezavo do anketnega vprašalnika posredovalo svojim zaposlenim. 

Anketni vprašalnik je vseboval 10 vprašanj, od tega 4 vprašanja odprtega tipa, kjer so 

anketiranci pojasnili svoj odgovor in 10 vprašanj zaprtega tipa. Za statistično obravnavo 

podatkov sem uporabila program Microsoft Excel. Pridobljene rezultate anketnega vprašalnika 

sem prikazala v tabelah in grafih ter opisno. 

S tremi naključnimi vzgojiteljicami sem opravila nestrukturirani intervju. Rezultate intervjuja 

sem prikazali v skladu s kvalitativno analizo. 
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8. REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA IN INTERPRETACIJA 

 

Koliko let ste v vrtcu zaposleni/na kot diplomirani/a vzgojitelj/ica predšolskih otrok? 

 

Graf 1: Koliko let ste v vrtcu zaposleni/na kot diplomirani/a vzgojitelj/ica predšolskih otrok? 

 

Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov razberemo, da je največ vzgojiteljic zaposlenih 

že več kot 30 let, teh je 18 (28 %), 6 (9 %) vzgojiteljic je zaposlenih od 1 do 5 let, 13 (20 %) je 

zaposlenih od 6 do 10 let, 11 (17 %) vzgojiteljic ima od 11 do 15 let delovne dobe, 5 (8 %) 

vzgojiteljic ima od 16 do 20 let delovne dobe, 4 (6 %) vzgojiteljice imajo od 21 do 25 let 

delovnih izkušenj,  7 (11 %) vzgojiteljic pa je v vrtcu zaposlenih od 26 do 30 let, kar je razvidno 

iz grafa 1. 

V nadaljevanju raziskave bom določene segmente proučila bolj podrobno, zato bom 

vzgojiteljice na podlagi njihove delovne dobe razdelila v dve skupini, in sicer na vzgojiteljice s 

krajšo delovno dobo (do 20 let delovne dobe) in vzgojiteljice z daljšo delovno dobo (nad 20 let 

delovne dobe). 

Krajšo delovno dobo ima 35 (55 %) vzgojiteljic, daljšo delovno dobo pa ima 29 (45 %) 

anketiranih vzgojiteljic. 
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V kateri starostni skupini trenutno delate? 

 

Iz grafa razberemo, da 25 (39 %) vzgojiteljic trenutno dela v oddelku prve starostne skupine, 

33 (52 %) vzgojiteljic dela v oddelku druge starostne skupine, 6 (9 %) vzgojiteljic pa dela v 

kombiniranem oddelku. 

V oddelkih prve starostne skupine je zaposlenih 14 (40 %) vzgojiteljic s krajšo delovno dobo 

in 11 (38 %) vzgojiteljic z daljšo delovno dobo. V oddelkih druge starostne skupine je 

zaposlenih 19 (54 %) vzgojiteljic s krajšo delovno dobo in 15 (52 %) vzgojiteljic z daljšo 

delovno dobo. V kombiniranem oddelku pa sta zaposleni 2 (6 %) vzgojiteljici s krajšo delovno 

dobo in 3 (10 %) vzgojiteljice z daljšo delovno dobo. 

V oddelke prve starostne skupine so vključeni otroci stari od 1 do 3 let, v oddelke druge 

starostne skupine so vključeni otroci od 3 do 6 let, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci 

prve in druge starostne skupine. 
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Graf 2: V kateri starostni skupini trenutno delate? 
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Graf 3: Ali načrtujete plesno dejavnost otrok? 

 

Graf 3: Ali načrtujete plesno dejavnost otrok? 

 

Iz grafa 3 razberemo, da 57 (89 %) vzgojiteljic načrtuje plesno dejavnost. Plesne dejavnosti v 

vrtcu pa 7 (11 %) vzgojiteljic ne načrtuje. 

Če ste odgovorili z odgovorom ne, prosim pojasnite svoj odgovor. 

Na to vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 7 (11 %) vzgojiteljic, ki so pri vprašanju, če 

načrtujejo plesno dejavnost odgovorile z ne. Navedle so naslednje razloge za nenačrtovanje 

plesnih dejavnosti: 

- Ker plešemo in pojemo skoraj vsak dan, tako da posebnih plesnih dejavnosti ne 

načrtujem. 

- Neznanje. 

- Ker plešemo kadar se nam zahoče, tako da plesnih dejavnosti ni potrebno načrtovati. 

- Ker so otroci premajhni za načrtovane plesne dejavnosti. 

Če ste odgovorili z da, kako pogosto načrtujete plesne dejavnosti. 

Na to vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 57 (89 %) vzgojiteljic, ki so pri vprašanju, če 

načrtujejo plesno dejavnost odgovorile z da. Najbolj pogosti odgovorili so bili: enkrat tedensko, 

enkrat na štirinajst dni, mesečno, nekajkrat letno in dvakrat letno. 
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Kaj vpliva na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih dejavnosti v vašem oddelku? 

 

Graf 4: Kaj vpliva na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih dejavnosti v vašem oddelku? 

 

Na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti v oddelku najbolj vpliva interes otrok za plesne 

dejavnosti, kar je navedlo 50 (78 %) vzgojiteljic. Poleg interesa otrok pa na izvajanje plesnih 

dejavnosti vplivajo tudi pozitivni učinki plesa na otroke, kar je navedlo 37 (58 %) vzgojiteljic. 

7 (11 %) vzgojiteljic je na vprašanje odgovorilo z odgovorom drugo. Pri tem so kot vplive na 

pogostost izvajanja plesnih dejavnosti navedle nastope za starše, dedke in babice ter vzgojni 

program oddelka. 

17 (27 %) vzgojiteljic je odgovorilo, da na neizvajanje plesnih dejavnosti vpliva pomanjkanje 

znanja za izvajanje plesnih dejavnosti, 15 (23 %) vzgojiteljic pa je kot vpliv navedlo neustrezen 

prostor. 

7 (11 %) vzgojiteljic je navedlo, da na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih dejavnosti 

vplivajo projekti vrtca. Pri tem ugotavljamo, da projekti vrtca lahko vplivajo na pogostost 

izvajanja plesnih dejavnosti, ali pa vplivajo na pogostost neizvajanja plesnih dejavnosti, če je 

projekt vrtca osredinjen na katero izmed drugih področij kurikuluma. V. Geršak (2010) je v 

svoji raziskavi ugotovila, da vzgojitelji ples v projektnem delu vključujejo le včasih. 
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Katere dejavnosti izvajate vsakodnevno v sklopu gibalno-plesnih dejavnosti? 

 

Graf 5: Katere dejavnosti izvajate vsakodnevno v sklopu gibalno-plesnih dejavnosti? 

 

Iz grafa je razvidno, da se vsakodnevno v sklopu gibalno-plesnih dejavnosti največkrat izvajajo 

rajalne igre, kar je navedlo 51 (80 %) vzgojiteljic. Poleg rajalnih iger se v večji meri dnevno 

izvajajo tudi sprostitvene dejavnosti, kar je navedlo 34 (53 %) vzgojiteljic. 27 (42 %) 

vzgojiteljic je navedlo, da vsakodnevno izvajajo ustvarjalni gib/ domišljijske vsebine, 23 (36 

%) vzgojiteljic vsakodnevno izvaja otroške plese (koreografije). V manjši meri pa se 

vsakodnevno pojavljajo ljudski plesi, saj je le 9 (14 %) vzgojiteljic odgovorilo s tem 

odgovorom. 3 (5 %) vzgojiteljice pa so odgovorile, da v sklopu gibalno-plesnih dejavnosti ne 

izvajajo nobene od navedenih dejavnosti. 

Dobljene rezultate lahko primerjamo z raziskavo V. Geršak (2010), kjer se v sklopu 

vsakodnevnih gibalno-plesnih dejavnosti najpogosteje pojavljajo sprostitvene dejavnosti, v 

malo manjšem obsegu pa rajalne igre. Sledijo jim domišljijske vsebine, v manjši meri pa se 

pojavljajo ljudski plesi in otroški plesi (koreografije). 

Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da se rezultati obeh raziskav razlikujejo pri 

izvajanju otroških plesov (koreografij), saj se v našem primeru pojavljajo bolj pogosto kot v 

raziskavi V. Geršak (2010). 
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Kako pogosto načrtujete naslednje plesne dejavnosti? 

 

Graf 6: Kako pogosto načrtujete naslednje plesne dejavnosti? 

 

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

rajalne igre, plesno dramatizacijo, ljudske plese, ples z rekviziti, sprostitvene dejavnosti (jogo, 

vodeno vizualizacijo, masaže…), učenje plesnih koreografij, ustvarjalni gib in spontan ples ob 

predvajani glasbi. 

Bibarije zelo pogosto načrtuje 16 (25 %) vzgojiteljic, prav tako bibarije pogosto načrtuje 16  

(25 %) vzgojiteljic. Nikoli jih ne načrtuje 14 (22 %) vzgojiteljic, včasih jih načrtuje 11 (17 %) 

vzgojiteljic, redko pa 7 (11 %). 

Rajalne igre pogosto načrtuje 25 (39 %) vzgojiteljic, zelo pogosto jih načrtuje 22 (34 %) 

vzgojiteljic. Včasih rajalne igre načrtuje 10 (16 %) vzgojiteljic, redko 5 (8 %) vzgojiteljic in 

nikoli 2 (3 %) vzgojiteljici. 

Plesno dramatizacijo včasih načrtuje 21 (33 %) vzgojiteljic, prav tako 21 (33%) vzgojiteljic 

redko načrtuje plesno dramatizacijo. Plesne dramatizacije nikoli ne načrtuje kar 16 (25 %) 

vzgojiteljic, pogosto jo načrtujejo 4 (6 %) vzgojiteljice. Le ena (2 %) vzgojiteljica pa plesno 

dramatizacijo načrtuje zelo pogosto. Ena vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 
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Ljudske plese včasih načrtuje 34 (54 %) vzgojiteljic. 16 (25 %) vzgojiteljic ljudske plese 

načrtuje redko. Ljudskih plesov nikoli ne načrtuje 9 (14 %) vzgojiteljic. 2 (3 %) vzgojiteljici 

ljudske plese načrtujta pogosto, prav tako pa 2 (3 %) vzgojiteljici ljudske plese načrtujeta zelo 

pogosto. Ena vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 

Ples z rekviziti pogosto načrtuje 21 (33 %) vzgojiteljic, prav tako včasih ples z rekviziti načrtuje 

21 (33 %) vzgojiteljic. 17 (27 %) vzgojiteljic redko načrtuje ples z rekviziti, 4 (6 %) 

vzgojiteljice ga nikoli ne načrtujejo. Le ena (2 %) vzgojiteljica zelo pogosto načrtuje ples z 

rekviziti. 

Sprostitvene dejavnosti včasih načrtuje 23 (37 %) vzgojiteljic. 21 (33 %) vzgojiteljic 

sprostitvene dejavnosti načrtuje pogosto, redko jih načrtuje 9 (14 %) vzgojiteljic. Sprostitvenih 

dejavnosti nikoli ne načrtuje 7 (11 %) vzgojiteljic, zelo pogosto pa jih načrtujejo 3 (5 %) 

vzgojiteljice. Ena vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 

Učenje plesnih koreografij včasih načrtuje 22 (34 %) vzgojiteljic, 14 (22 %) vzgojiteljic učenje 

plesnih koreografij načrtuje redko. 11 (17 %) vzgojiteljic nikoli ne načrtuje učenja koreografij, 

prav tako jih 11 (17 %) vzgojiteljic pogosto načrtuje. 6 (9 %) vzgojiteljic učenje plesnih 

koreografij načrtuje zelo pogosto. 

Ustvarjalni gib pogosto načrtuje 22 (34 %) vzgojiteljic. 17 (27 %) vzgojiteljic ga redko načrtuje. 

Včasih ustvarjalni gib načrtuje 12 (19 %) vzgojiteljic. 11 (17 %) vzgojiteljic ustvarjalnega giba 

ne načrtuje nikoli. Le 2 (3 %) vzgojiteljici pa ustvarjalni gib načrtujeta zelo pogosto. 

Spontan ples ob predvajani glasbi pogosto načrtuje kar 30 (47 %) vzgojiteljic, 26 (41 %) 

vzgojiteljic ga načrtuje zelo pogosto. 7 (11 %) vzgojiteljic včasih načrtuje spontan ples ob 

predvajani glasbi. Ena (2 %) vzgojiteljica ga načrtuje redko. Nobena vzgojiteljica spontanega 

plesa ob predvajani glasbi ne načrtuje nikoli. 

Rezultati kažejo, da vzgojiteljice najbolj pogosto načrtujejo spontan ples ob predvajani glasbi 

in rajalne igre. V manjši meri načrtujejo plesne dramatizacije, ljudske plese, učenje plesnih 

koreografij in ustvarjalni gib. V primerjavi z raziskavo v slovenskih vrtcih (Geršak, 2010) 

ugotavljamo, da prihaja do razlik, saj se v omenjeni raziskavi najpogosteje načrtujejo 

sprostitvene dejavnosti, medtem ko se v naši raziskavi najpogosteje pojavlja spontan ples ob 

predvajani glasbi. Malo manj, a še vedno zelo pogosto pa se v obeh raziskavah pojavljajo 

rajalne igre. 
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Ali se pri načrtovanju plesnih dejavnosti soočate s katerimi težavami? 

 

Graf 7: Ali se pri načrtovanju plesnih dejavnosti soočate s katerimi težavami? 

 

Iz grafa 7 je razvidno, da se 17 (27 %) vzgojiteljic pri načrtovanju plesnih dejavnosti sooča s 

težavami. 47 (73 %) vzgojiteljic pa se pri načrtovanju plesnih dejavnosti ne sooča z nikakršnimi 

težavami. 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite, s katerimi težavami se soočate. 

Na to vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 17 (27 %) vzgojiteljic, ki so na vprašanje, če se pri 

načrtovanju plesnih dejavnosti soočajo s katerimi težavami, odgovorile z da. Težave, ki so jih 

vzgojiteljice naštevale, so sledeče: 

- pomanjkanje inovativnih idej za načrtovanje plesnih dejavnosti; 

- pomanjkanje plesnega znanja; 

- pomankanje znanja za opredelitev ciljev in metodičnih postopkov; 

- pomanjkanje znanja za načrtovanje plesnih dejavnosti, ki so primerne za mlajše otroke; 

- pomanjkanje znanja pri določitvi ciljev, strah pred slabo načrtovano dejavnostjo. 

V podrobnejši analizi rezultatov sem ugotovila, da se s težavami pri načrtovanju plesnih 

dejavnosti srečuje 37 % vzgojiteljic s krajšo delovno dobo in 17 % z daljšo delovno dobo. 
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Ali se pri izvajanju plesnih dejavnosti srečujete s katerimi težavami, ovirami? 

 

Graf 8: Ali se pri izvajanju plesnih dejavnosti srečujete s katerimi težavami, ovirami? 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov sem ugotovila, da se 37 (58 %) vzgojiteljic sooča s težavami, 

ovirami pri izvajanju plesnih dejavnosti. 27 (42 %) vzgojiteljic pa se pri izvajanju plesnih 

dejavnosti ne sooča z nobenimi težavami, ovirami. 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite, s katerimi težavami, ovirami se soočate. 

Na to vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 37 (58 %) vzgojiteljic, ki so na zastavljeno 

vprašanje, ali se pri izvajanju plesnih dejavnosti soočajo s katerimi težavami, ovirami. 

Najpogosteje naštete težave, ovire, ki so bile navedene so naslednje: 

- pomanjkanje prostora (vrtec nima telovadnice ali večnamenskega prostora), zagotovitev 

varnega okolja za izvajanje plesnih dejavnosti; 

- kakovost predvajane glasbe je največkrat slaba, CD predvajalniki so stari ali pa so stare 

zgoščenke, pomanjkanje znanja za predvajanje glasbe preko USB ključkov, 

računalnika; 

- občasno slabše sodelovanje otrok; 

- nesamozavest pri izvajanju plesnih dejavnosti, strah, da se otrokom dejavnost zdi 

nezanimiva in dolgočasna; 

- priprava prostora; igralnice so majhne, število otrok pa je veliko; 

- preveč posnemanja med otroki; 

- drugačen odziv otrok od pričakovanega; 
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- nehodeči otroci, statični otroci, ki nimajo nobene motivacije za plesno dejavnost, 

prisotnost otrok s kratkotrajno pozornostjo, motnjo avtističnega spektra; 

- neznanje motiviranja otrok, ki nimajo zanimanja za plesno dejavnost; 

- otroci pogosto začnejo noreti, za seboj »potegnejo« veliko otrok in dejavnost zgubi 

smisel. 

V podrobnejši analizi podatkov sem ugotovila, da se kar 60 % vzgojiteljic s krajšo delovno 

dobo srečuje s težavami in ovirami pri izvajanju plesnih dejavnosti. S težavami se srečuje tudi 

55 % vzgojiteljic z daljšo delovno dobo. 

 

S čim si pomagate pri načrtovanju plesnih dejavnosti? 

 

Graf 9: S čim si pomagate pri načrtovanju plesnih dejavnosti? 

 

Iz grafa 9 je razvidno, da si 44 (69 %) vzgojiteljic pri načrtovanju plesnih dejavnosti v vrtcu 

pomaga s pridobljenim znanjem skozi študij, seminarje. 36 (56%) vzgojiteljic si pomaga s 

Kurikulumom za vrtce, 34 vzgojiteljic z internetom, 32 (50 %) vzgojiteljic si pomaga s 

posvetom s sodelavkami. 18 (28 %) vzgojiteljic pa si pomaga s strokovno literaturo v knjižnici. 

4 (6 %) vzgojiteljice so izbrale odgovor drugo, pri načrtovanju si pomagajo z izkušnjami ter 

tako da se vživijo v življenje otrok. 

Glede na to, da je Kurikulum za vrtce nacionalni dokument, ki daje strokovno podlago za delo 

v vrtcu in je vzgojiteljicam v pomoč pri načrtovanju dejavnosti, bi pričakovali, da si bo več 
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vzgojiteljic pomagalo z njim pri načrtovanju dejavnosti. Zanimiv je tudi podatek, da si večina 

vzgojiteljic pri načrtovanju dejavnosti pomaga s pridobljenim znanjem skozi študij, seminarje, 

saj naš vzorec sestavlja večje število starejših vzgojiteljic z daljšo delovno dobo. 

 

Kako pomembna se vam zdi plesna vzgoja v vrtcu? 

 

Graf 10: Kako pomembna se vam zdi plesna vzgoja v vrtcu? 

 

Iz pridobljenih rezultatov sem ugotovila, da se 38 (59 %) vzgojiteljicam zdi plesna vzgoja v 

vrtcu pomembna. 25 (39 %) vzgojiteljicam se zdi plesna vzgoja v vrtcu zelo pomembna, eni   

(2 %) vzgojiteljici pa se zdi nepomembna. Nobeni od anketiranih vzgojiteljic se plesna vzgoja 

v vrtcu ne zdi popolnoma nepomembna. 
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Kako bi ocenili svoje znanje za izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu? 

 

Graf 11: Kako bi ocenili svoje znanje za izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu? 

 

Iz grafa 11 je razvidno, da je 25 (39 %) vzgojiteljic svoje znanje za izvajanje plesnih dejavnosti 

ocenilo kot dobro. 23 (36 %) vzgojiteljic je znanje ocenilo kot zadovoljivo. 11 (17 %) 

vzgojiteljic meni, da je njihovo znanje za izvajanje plesnih dejavnosti slabo, 3 (5 %) 

vzgojiteljice ocenjujejo, da je njihovo znanje odlično, 2 (3 %) pa, da je znanje zelo slabo. 
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Ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja s področja plesne umetnosti v vrtcu?

 

Graf 12: Ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja s področja plesne umetnosti v vrtcu? 

 

58 (91 %) vzgojiteljic je odgovorilo, da bi se udeležile dodatnega izobraževanja s področja 

plesne umetnosti v vrtcu. 6 (9 %) vzgojiteljic pa se dodatnega izobraževanja ne bi udeležilo.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov je spodbudno, da ima velika večina anketiranih vzgojiteljic 

željo po dodatnem izobraževanju in širjenju lastnega znanja. Rezultat je spodbuden, saj naš 

vzorec sestavlja večje število vzgojiteljic z daljšo delovno dobo, ki imajo še vedno zanimanje 

za novo in se zavedajo pomena obnavljanja že pridobljenega znanja. 
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9. INTERPRETACIJA NESTRUKTURURANEGA INTERVJUJA 

 

Ker sem želela pridobiti še bolj natančne rezultate, sem poleg analize anketnega vprašalnika, s 

tremi naključnimi vzgojiteljicami iz vrtca Pedenjped, Vrhovci in Jarše opravila nestrukturirani 

intervju, kjer sem jih povprašala, katere plesne dejavnosti načrtujejo v svojem oddelku, kaj po 

njihovem mnenju najpogosteje vpliva na izvajanje/neizvajanje plesnih dejavnosti, kakšne so 

njihove izkušnje in stališča do plesne vzgoje. 

Vzgojiteljica iz vrtca Pedenjped je na vprašanje, katere plesne dejavnosti načrtuje v svojem 

oddelku pojasnila, da se trudi, da je ples redno zastopan. Vsako šolsko leto se z otroki naučijo 

vsaj en ljudski ples, tedensko pa redno načrtuje plesne dejavnosti, najpogosteje načrtuje ples ob 

predvajani glasbi ali ples s koreografijami. Pri svojem delu pa je opazila, da je dečkom na 

začetku dejavnosti nerodno plesati z deklicami, čez nekaj časa pa na to pozabijo in se 

popolnoma prepustijo dejavnosti in težav ni več. Vrtec je tudi vključen v projekt Erasmus, kjer 

ob obisku tujcev največkrat predstavijo slovenske ljudske plese. Poudarila je tudi, da se trudi, 

da bi bil ples del procesa, vendar ugotavlja, da je ples v vrtcih največkrat usmerjen na rezultat. 

Tudi sama najmanj dvakrat letno pripravi nastop za starše in stare starše, kjer otroci zaplešejo 

naučeni ples. Podobne dejavnosti načrtuje tudi vzgojiteljica iz vrtca Vrhovci, le, da vrtec ni 

vključen v projekt Erasmus. Plesne dejavnosti so v oddelku naravnane na rezultat, kar je nastop 

za druge oddelke vrtca in starše. Vzgojiteljica iz vrtca Jarše pa je odgovorila, da najpogosteje 

načrtuje in izvaja banse, ples z rekviziti, včasih pa tudi učenje koreografij. Trudi se, da je večina 

plesnih dejavnosti naravnana na proces, učenje plesnih koreografij pa je naravnano na produkt. 

Pravi, da v njeni skupini vsako leto ob koncu šolskega leta pripravijo nastop za starše, kjer 

najpogosteje plešejo, otroci pa sami povedo, kaj bi radi pokazali staršem, pripravijo program, 

izberejo kostume, zato meni, da so tudi nastopi za starše naravnani na proces in ne zgolj na 

produkt oz. končno predstavo za starše. Omenila je tudi da se ji zdi, da bi bilo potrebno v 

Kurikulumu za vrtce področje umetnosti razčleniti na vse veje umetnosti, saj se ji zdi, da je zelo 

veliko ciljev zastavljenih samo za področje likovne umetnosti, zelo malo pa jih omenja plesno 

vzgojo.  

Na vprašanje, kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih 

dejavnosti v vrtcu, je vzgojiteljica iz vrtca Pedenjped odgovorila, da po njenem mnenju najbolj 

vpliva vzgojitelj in to, kako močan se čuti na tem področju, saj otroci v plesnih dejavnostih zelo 

uživajo in radi sodelujejo, pogoj pa je, da vzgojiteljica takšne dejavnosti načrtuje. Poudarila je, 

da so izgovori s pomanjkanjem prostora zanjo nesmiselni, saj pogoji za delo nikoli ne bodo 
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popolni, otrokom pa z njimi vzamemo pomembne izkušnje, ki bi jih s plesnimi dejavnostmi 

sicer pridobili.  

Vzgojiteljica iz vrtca Vrhovci je odgovorila, da po njenem mnenju najpogosteje vpliva 

pomanjkanje prostora, zato tudi sama plesne dejavnosti načrtuje zelo redko. Za otroke, ki radi 

plešejo, vrtec nudi popoldanske plesne delavnice, zato je po njenem mnenju ples dostopen vsem 

tistim otrokom, ki imajo radi ples. Vzgojiteljica iz vrtca Jarše prav tako meni, da na pogostost 

izvajanja plesnih dejavnosti najbolj vpliva, kako je osebno vzgojiteljica angažirana za plesno 

vzgojo oz. kako močno se čuti na tem področju. Po njenem mnenju na pogostost načrtovanja in 

izvajanja plesnih dejavnosti vpliva tudi plesno znanje vzgojiteljice. Pravi, da so otroci pri 

plesnih dejavnostih zelo aktivni, veliko so v gibanju, kar je po njenem mnenju osnova za 

nadaljnje učenje, ples pa omogoča tudi stik z drugimi. Sama opaža, da so otroci čedalje bolj 

individualno usmerjeni, zato veliko dela v paru, prav plesna umetnost pa ji omogoča, da pri 

otrocih krepi tudi socialne veščine, ki so po njenem mnenju čedalje bolj pomembne. 

 

Vzgojiteljice sem tudi povprašala, kakšna so njihova stališča do plesne vzgoje v vrtcu. 

Vzgojiteljica iz vrtca Pedenjped je odgovorila, da sama zelo rada pleše, zato tudi pogosto 

načrtuje plesne dejavnosti v svojem oddelku. Skozi ples se krepita skupinska pripadnost in 

sodelovaje med otroki, česar pri drugih področjih ne moremo tako dobro razvijati, kot z 

umetnostjo. Vzgojiteljica iz vrtca Vrhovci pa je povedala, da sama ni naklonjena plesu, zato ga 

tudi v svojem oddelku načrtuje zelo redko, kljub temu da ve, da bi morala biti področja 

Kurikuluma za vrtce enakomerno zastopana. Vzgojiteljica iz vrtca Jarše pravi, da sama zelo 

pleše, zato tudi zelo pogosto načrtuje in izvaja plesne dejavnosti, tako v prvi, kot tudi v drugi 

starostni skupini. 

 

Ugotovila sem, da na pogostost načrtovanja in izvajanja plesnih dejavnosti v vrtcu najpogosteje 

vpliva osebna angažiranost vzgojiteljice za izvajanja plesnih dejavnosti in osebna naklonjenost 

do plesa. Na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti pa vpliva tudi plesno znanje vzgojiteljice. 

Skozi intervju sem ugotovila, da pomanjkanje prostora kot razlog za neizvajanje plesnih 

dejavnosti navaja samo ena vzgojiteljica. Žal pa ugotavljam, da je še vedno večina plesnih 

dejavnosti v vrtcih naravnana na produkt oz. končni rezultat in ne na proces. Spodbudno pa je 

dejstvo, da se dve anketirani vzgojiteljici tega zavedata in se trudita, da bi bile njune plesne 

dejavnosti naravnane na proces. 
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10. REZULTATI PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

 

V diplomskem delu sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja. Dobljene rezultate bom 

predstavila kot odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

RV1: Katere plesne dejavnosti izvajajo vzgojitelji v vrtcih? 

V raziskavi sem ugotovila, da se vsakodnevno v sklopu gibalno-plesnih dejavnosti najpogosteje 

pojavljajo rajalne igre, kar je navedlo 80 % anketiranih vzgojiteljic. Zelo pogosto se pojavljajo 

tudi sprostitvene dejavnosti (joga, masaže, vodena vizualizacija…). 42 % vzgojiteljic je 

navedlo, da vsakodnevno izvajajo ustvarjalni gib/domišljijske vsebine. V malo manjšem 

obsegu se v vrtcih izvajajo tudi otroški plesi oz. koreografije, kar je navedlo 36 % vzgojiteljic. 

Le 5 % vzgojiteljic je navedlo, da vsakodnevno izvajajo ljudske plese.  

Ugotovila sem, da vzgojiteljice najpogosteje načrtujejo spontan ples ob predvajani glasbi in 

rajalne igre ter bibarije (v oddelkih prve starostne skupine). Najredkeje pa vzgojiteljice 

načrtujejo plesno dramatizacijo, ples z rekviziti, ljudske plese, ustvarjalni gib in učenje plesnih 

koreografij. 

RV2: S katerimi težavami in ovirami se srečujejo vzgojitelji pri načrtovanju in izvajanju 

plesnih dejavnosti? 

Anketirane vzgojiteljice se pri načrtovanju plesnih dejavnosti srečujejo s težavami v manjši 

meri kot pri izvajanju dejavnosti. S težavami pri načrtovanju plesnih dejavnosti se srečuje 27 

% anketiranih vzgojiteljic. Vzgojiteljice se pri načrtovanju plesnih dejavnosti srečujejo z 

naslednjimi težavami: 

- pomanjkanje inovativnih idej za načrtovanje plesnih dejavnosti; 

- pomanjkanje plesnega znanja; 

- pomanjkanje znanja za opredelitev ciljev in metodičnih postopkov; 

- pomanjkanje znanja za načrtovanje plesnih dejavnosti, ki so primerne za mlajše otroke; 

- strah pred slabo načrtovano dejavnostjo. 

S težavami pri načrtovanju plesnih dejavnosti se srečuje 37 % vzgojiteljic s krajšo delovno dobo 

in 17 % vzgojiteljic z daljšo delovno dobo. 

Ugotovila sem, da se 58 % anketiranih vzgojiteljic pri izvajanju plesnih dejavnosti srečuje s 

težavami in ovirami. Najpogostejše težave in ovire, s katerimi se srečujejo vzgojiteljice so: 
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- pomanjkanje prostora (vrtec nima telovadnice ali večnamenskega prostora), zagotovitev 

varnega okolja za izvajanje plesnih dejavnosti; 

- kakovost predvajane glasbe je največkrat slaba, CD predvajalniki so stari ali pa so stare 

zgoščenke, pomanjkanje znanja za predvajanja glasbe preko USB ključkov, 

računalnika… 

- občasno slabše sodelovanje otrok; 

- nesamozavest pri izvajanju plesnih dejavnosti, strah, da se otrokom dejavnost zdi 

nezanimiva in dolgočasna; 

- priprava prostora; igralnice so majhne, število otrok je veliko; 

- preveč posnemanja med otroki; 

- drugačen odziv otrok od pričakovanega; 

- nehodeči otroci, statični otroci, ki nimajo nobene motivacije za plesno dejavnost, 

prisotnost otrok s kratkotrajno pozornostjo, motnjo avtističnega spektra; 

- neznanje motiviranja otrok, ki nimajo zanimanja za plesno dejavnost; 

- otroci pogosto začnejo noreti, za seboj »potegnejo« veliko otrok in dejavnost izgubi 

smisel. 

S težavami in ovirami se pri izvajanju plesnih dejavnosti srečuje 60 % vzgojiteljic s krajšo 

delovno dobo in 55 % vzgojiteljic z daljšo delovno dobo. 

RV3: Kaj vpliva na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti v vrtcu? 

Rezultati raziskave so pokazali, da na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti v največji meri 

vpliva interes otrok za plesne dejavnosti, kar je navedlo 78 % anketiranih vzgojiteljic. Na 

pogostost izvajanja v veliki meri vplivajo tudi pozitivni učinki plesa na otroke, kar je navedlo 

58 % anketiranih vzgojiteljic. 11 % anketiranih vzgojiteljic je navedlo, da na pogostost 

izvajanja vplivajo tudi drugi razlogi, najpogosteje navedeni razlogi za izvajanje plesnih 

dejavnosti so nastopi za starše, dedke in babice. 

Na pogostost neizvajanja plesnih dejavnosti najpogosteje vpliva pomanjkanje znanja za 

izvajanje plesnih dejavnosti, kar je navedlo 27 % anketiranih vzgojiteljic. Na neizvajanje 

plesnih dejavnosti vpliva tudi pomanjkanje prostora, kar je navedlo 23 % vzgojiteljic. 

11 % vzgojiteljic je navedlo, da na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih dejavnosti v vrtcu 

vplivajo projekti vrtca. Pri tem ugotavljam, da projekti vrtca lahko vplivajo na pogostost 

izvajanja plesnih dejavnosti, ali pa vplivajo na pogostost neizvajanja plesnih dejavnosti, če je 

projekt vrtca osredinjen na katerega izmed drugih področij kurikuluma. Ugotovila sem tudi, da 
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na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti v vrtcih vpliva tudi plesno znanje vzgojiteljice in 

osebna angažiranost vzgojiteljice do plesnih dejavnosti. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

V raziskavo sem vključila 64 vzgojiteljic predšolskih otrok iz treh ljubljanskih vrtcev, in sicer 

vrtca Pedenjped, Vrhovci in Jarše. Pridobljene rezultate sem prikazala z grafi in opisno. 

V raziskavi sem ugotovila, da je največ anketiranih vzgojiteljic v vrtcih zaposlenih več kot 30 

let, kar pomeni, da imajo veliko delovnih izkušenj. V diplomskem delu sem ugotavljala, ali pri 

načrtovanju in izvajanju plesnih dejavnosti v vrtcih obstajajo razlike glede na delovno dobo 

vzgojiteljev ter, če prihaja do razlik med vrtci, v katerih so anketirane vzgojiteljice zaposlene. 

Rezultati so pokazali, da prihaja do zelo majhnih razlik. Ugotovila sem, da delovna doba 

vzgojiteljic in vrtec, v katerem so zaposlene, ne vplivata na pogostost načrtovanja in izvajanja 

plesnih dejavnosti v vrtcih. Vzgojiteljice se v vseh treh vrtcih srečujejo s podobnimi težavami, 

pogostost izvajanja plesnih dejavnosti pa je odvisno tudi od angažiranosti vzgojiteljice in 

njenega plesnega znanja. 

Rezultati so pokazali, da vzgojiteljice v vrtcih vsakodnevno najpogosteje izvajajo rajalne igre, 

sprostitvene dejavnosti (joga, masaže, vodena vizualizacija …) in ustvarjalni gib/domišljijske 

vsebine. Sledijo jim otroški plesi (koreografije). V manjši meri pa se vsakodnevno pojavljajo 

ljudski plesi. Dobljene rezultate lahko primerjamo z raziskavo V. Geršak (2010), kjer se v 

sklopu vsakodnevnih gibalno-plesnih dejavnosti najpogosteje pojavljajo sprostitvene 

dejavnosti, v manjši meri pa se pojavljajo ljudski plesi in otroški plesi (koreografije). Na podlagi 

dobljenih rezultatov ugotavljam, da se rezultati obeh raziskav razlikujejo pri izvajanju otroških 

plesov (koreografij), saj se v našem primeru pojavljajo bolj pogosto kot v raziskavi V. Geršak. 

Poleg naštetih plesnih dejavnosti pa se v vrtcih pogosto izvajajo tudi bibarije (predvsem v 

oddelkih prve starostne skupine) in ples z rekviziti. V najmanjšem obsegu pa se v vrtcih 

pojavljajo plesne dramatizacije. Prav tako sem ugotovila, da anketirane vzgojiteljice v svojem 

oddelku najpogosteje načrtujejo spontan ples ob predvajani glasbi, rajalne igre, bibarije, 

sprostitvene dejavnosti, ples z rekviziti, v manjšem obsegu pa načrtujejo ustvarjalni gib in 

učenje plesnih koreografij. Najredkeje pa načrtujejo plesno dramatizacijo. 

Ugotovila sem tudi, da se vzgojiteljice srečujejo z več težavami pri izvajanju plesnih dejavnosti 

kot pri načrtovanju plesnih dejavnosti. Večina vzgojiteljic se pri načrtovanju plesnih dejavnosti 

ne srečuje z nikakršnimi težavami. Preostale vzgojiteljice pa so navedle, da se pri načrtovanju 

srečujejo predvsem s pomanjkanjem inovativnih idej za načrtovanje plesnih dejavnosti, s 

pomanjkanjem plesnega znanja, s pomanjkanjem znanja za opredelitev ciljev in metodičnih 



37 

postopkov, s pomanjkanjem znanja za načrtovanje dejavnosti, ki so primerne za mlajše otroke 

ter strahom pred slabo načrtovano dejavnostjo. V podrobnejši analizi sem ugotovila, da se pri 

načrtovanju plesnih dejavnosti manj kot polovica vzgojiteljic s krajšo ali daljšo delovno dobo 

srečuje s težavami. 

Večina anketiranih vzgojiteljic se pri izvajanju plesnih dejavnosti srečuje s težavami in ovirami, 

najpogostejše težave in ovire so predvsem v pomanjkanju prostora za izvajanje plesnih 

dejavnosti, saj vrtci nimajo telovadnice ali večnamenske dvorane, problem vidijo v zagotovitvi 

varnega okolja za izvajanje plesnih dejavnosti. Prav tako se srečujejo s težavo pri pripravi 

igralnic za plesne dejavnosti, saj so igralnice majhne, število otrok pa je veliko. Vzgojiteljice 

so navedle tudi težave s kakovostjo predvajane glasbe, saj so CD predvajalniki stari ali pa so 

stare zgoščenke. Navedle so tudi pomanjkanje znanja za predvajanje glasbe preko USB 

ključkov in/ali računalnika. Vzgojiteljice se srečujejo tudi z nesamozavestjo pri izvajanju 

plesnih dejavnosti, strahom, da se otrokom dejavnost zdi nezanimiva in dolgočasna. 

Vzgojiteljicam problem predstavljajo tudi ne hodeči otroci, statični otroci, ki nimajo nobene 

motivacije za plesno dejavnost, prisotnost otrok s kratkotrajno pozornostjo in motnjo 

avtističnega spektra. Nekaj vzgojiteljicam problem predstavlja občasno slabše sodelovanje 

otrok in posnemanje med otroki. Ugotovila sem, da se pri izvajanju plesnih dejavnosti več kot 

polovica vzgojiteljic s krajšo ali daljšo delovno dobo srečuje s težavami in ovirami. V prihodnje 

bi bilo smiselno raziskati, kateri so razlogi za pojavljanje težav pri izvajanju plesnih dejavnosti. 

 

Na pogostost izvajanja plesnih dejavnosti pri večini vzgojiteljic vpliva interes otrok za plesne 

dejavnosti in pozitivni učinki plesa na otroke. V malo manjši meri pa na pogostost izvajanja 

plesnih dejavnosti vplivajo tudi nastopi za starše ter dedke in babice. Na pogostost neizvajanja 

plesnih dejavnosti pa vpliva pomanjkanje znanja za izvajanje plesnih dejavnosti pri 

vzgojiteljicah in neustrezen prostor. Projekti vrtca lahko vplivajo na pogostost izvajanja ali 

neizvajanja plesnih dejavnosti, saj je projekt vrtca lahko osredinjen na katerega izmed drugih 

področij Kurikuluma za vrtce. Rezultati nestrukturiranega intervjuja so pokazali, da na 

pogostost izvajanja plesnih dejavnosti najbolj vpliva plesno znanje vzgojiteljice in osebna 

angažiranost vzgojiteljice do plesnih dejavnosti.  

V prihodnje bi bilo smiselno opraviti raziskavo še v drugih regijah Slovenije in jih nato med 

seboj primerjati. Tako bi ugotovila, ali se vzgojitelji po vrtcih po različnih regijah srečujejo s 

podobnimi ali različnimi težavami pri izvajanju in načrtovanju plesnih dejavnosti, ali okolje 

vrtca vpliva na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih dejavnosti ter katere plesne dejavnosti 
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načrtujejo vzgojitelji po različnih regijah Slovenije. Smiselno je, da se raziskava opravi na 

večjem vzorcu, saj bi bili tako rezultati veliko bolj točni in verodostojni. 
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PRILOGA 
 

Spoštovani! 

 

Sem Janja Dovč in zaključujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

sklopu diplomske naloge pripravljam raziskavo na temo plesnih dejavnosti v vrtcu. Prosim vas, 

da si vzamete nekaj minut vašega časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Anketa je 

anonimna, pridobljeni rezultati pa bodo namenjeni izključno za raziskovalne namene diplomske 

naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

Spol (obkroži):            ženska                  moški 

Koliko let ste v vrtcu zaposleni/na kot vzgojitelj/ica predšolskih otrok? 

a) 1-5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-15 let 

d) 16-20 let 

e) 21-25 let 

f) 26-30 let 

g) več kot 30 let 

Vrtec, v katerem ste zaposleni? 

a) Vrtec Pedenjped 

b) Vrtec Vrhovci 

c) Vrtec Jarše 

V kateri starostni skupini trenutno delate: 

a) prva starostna skupina 

b) druga starostna skupina 

c) kombinirani oddelek 

 

1. Ali načrtujete plesno dejavnost otrok? 

a) Da 
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b) Ne 

Če ste odgovorili z odgovorom ne, prosim pojasnite svoj odgovor. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Če ste odgovorili z da, odgovorite naslednje vprašanje: 

Kako pogosto načrtujete plesno dejavnost? 

___________________________________________________________________________ 

2. Kaj vpliva na pogostost izvajanja/neizvajanja plesnih dejavnosti v vašem oddelku? 

(lahko obkrožite več odgovorov) 

 

a) Interes otrok za plesne dejavnosti. 

b) Pomanjkanje znanja za izvajanje plesnih dejavnosti. 

c) Projekti vrtca. 

d) Neustrezen prostor. 

e) Pozitivni učinki plesa na otroke. 

f) Drugo: _________________________________________________ 

 

3. Katere dejavnosti izvajate vsakodnevno v sklopu gibalno-plesnih dejavnosti? 

a) Rajalne igre 

b) Ljudski plesi 

c) Sprostitvene dejavnosti 

d) Otroški plesi (koreografije) 

e) Ustvarjalni gib/domišljijske vsebine 

 

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

 

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

bibarije 1 2 3 4 5 

rajalne igre 1 2 3 4 5 

plesna 

dramatizacija 

1 2 3 4 5 
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ljudski plesi 1 2 3 4 5 

ples z rekviziti 1 2 3 4 5 

sprostitvene 

dejavnosti 

(joga, vodena 

vizualizacija...) 

1 2 3 4 5 

učenje plesnih 

koreografij 

1 2 3 4 5 

ustvarjalni gib 1 2 3 4 5 

spontan ples ob 

predvajani 

glasbi 

1 2 3 4 5 

 

5. Ali se pri načrtovanju plesnih dejavnosti soočate s katerimi težavami? 

a) Da 

b) Ne 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite, s katerimi težavami se soočate pri načrtovanju plesnih 

dejavnosti.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Ali se pri izvajanju plesnih dejavnosti srečujete s katerimi težavami, ovirami? 

a) Da 

b) Ne 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite, s katerimi težavami, ovirami se srečujete pri izvajanju 

plesnih dejavnosti. 
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7. S čim si pomagate pri načrtovanju plesnih dejavnosti? 

a) internet 

b) s Kurikulum za vrtce 

c) posvet s sodelavci/kami 

d) strokovna literatura v knjižnici 

e) s pridobljenim znanjem (študij, seminarji…) 

f) drugo: ___________________________ 

 

 

8. Kako pomembna se vam zdi plesna vzgoja v vrtcu?  

a) popolnoma nepomembna. 

b) nepomembna. 

c) pomembna. 

d) zelo pomembna. 

 

9. Kako bi ocenili svoje znanje za izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu? (obkrožite 

številko) 

a) zelo slabo 

b) slabo 

c) zadovoljivo 

d) dobro 

e) odlično 

 

10. Ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja s področja plesne umetnosti v vrtcu? 

 

a) da 

b) ne 

 


