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POVZETEK 

Za diplomsko nalogo z naslovom »Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu« sem se 

odločila na podlagi izkušenj in mnenja, da plesna vzgoja velikokrat ostaja postransko vzgojno 

področje in je prepuščena zunanjim izvajalcem, ki pa imajo le malokrat kaj skupnega z njeno 

osnovno definicijo. 

V diplomski nalogi predstavljen program interesne plesne dejavnosti po svojih značilnostih in 

pristopu v celoti sledi vzgojno-izobraţevalnim ciljem in načelom. V diplomskem delu so opisane 

in predstavljene smernice in predlogi za izboljšanje konkretne prakse. 

V prvem delu diplomske naloge je predstavljen gibalni in plesni razvoj predšolskega otroka ter 

pomen, načela in organizacija interesnih dejavnosti. 

V empiričnem delu je predstavljen program in rezultati diplomske naloge, ki sem jih pridobila na 

podlagi opazovanja in z analiziranjem pridobljenih podatkov. 
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ABSTRACT 

I have decided for my diploma thesis titled »Handbook for an extracurricular activity in 

kindergarten« based on experiences and opinions that dance education often stands as a side 

educational field and it is carried out by an outer worker, who rarely has anything in common 

with its basic definition. 

In my diploma thesis extracurricular dance activity program follows educational goals and 

principals by its characteristics and approach. My diploma thesis includes descriptions and 

presentations of guidelines and suggestions for improvement of concrete practice. 

Motor and dance development of a preschool child and the meaning, principals and organisation 

of extracurricular activities are presented in first part of the diploma thesis. 

The program and results of diploma thesis, which I have obtained based on observation and 

analysing extracted results, are presented in empirical part. 
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1 UVOD 

V času poplave plesnih šol, plesnih društev in podobnih oblik interesnih dejavnosti, ki so v 

večini primerov naravnane na masovno vpisovanje otrok, kjer je edini motiv kvantiteta in daleč 

za tem kvaliteta programov, sem se odločila, da v diplomski nalogi predstavim program, ki je v 

prvi vrsti naravnan na kvalitetno izvajanje plesne interesne dejavnosti. 

Vzgajanje s plesom je kompleksno, ker se povezuje z vsemi vzgojnimi področji. Kroflič (1995) 

navaja, da gibanje spodbuja ustvarjalnost in izvirnost. Prav tako si otrok ob odkrivanju bistvenih 

značilnosti v oblikah in gibanjih v okolju ter z različnimi gibalnimi spodbudami razvija 

predstavno in logično mišljenje, sposobnosti dojemanja časa in prostora ter druge umske 

sposobnosti in funkcije. Sodelovanje v skupini pa spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških 

odnosov. 

Vsak človek je potencialen ustvarjalec, vendar se njegova ustvarjalnost razvije le pod določenimi 

pogoji. Veliko vlogo pri tem imajo spodbude, ki jih črpamo iz otrokovega vsakdanjega okolja, 

narave in tem, ki so otrokom blizu. 

V diplomski nalogi bom predstavila program, ki je sestavljen iz štirih tematsko usmerjenih 

sklopov plesno gibalnih dejavnosti ter je zastavljen na način nadgradnje vsake tematsko 

zaključene stopnje. Vsak tematski sklop je sestavljen iz tem, ki jih otroci poznajo. V programu 

bom predstavila celoten potek, od načrtovanja dejavnosti, motivacije, do konkretne izvedbe 

plesno gibalne dejavnosti. 

V empiričnem delu diplomske naloge bom predstavila in analizirala rezultate, ki sem jih 

pridobila s postopkom opazovanja in zbiranja podatkov med izvedbo plesnih dejavnosti ter tudi 

po zaključku vsake posamezne stopnje. 
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TEORETIČNI DEL 

2 INTERESNA DEJAVNOST 

Izraz interesna dejavnost ja nastal prav zaradi tega, ker je pogoj za vključevanje vanje interes. 

Interes je tista značilnost, po kateri se interesne dejavnosti ločijo od osnovnega programa 

vzgojno izobraţevalne institucije. 

 

Interesi otroka se med seboj razlikujejo po kvaliteti in kvantiteti. Nekateri otroci imajo zelo 

široke, drugi pa zelo ozke interese. Eni se zanimajo za eno ali dve področji, druge pa zanima več 

področij in jih ţelijo spoznati. 

 

Bistveni elementi za razvoj interesa do določene dejavnosti so (Vaupotič, 1989, str. 13 –14): 

 motivacija za dejavnost, 

 spoznavanje dejavnosti, 

 doţivljanje uspeha v dejavnosti, 

 lastna aktivnost – sodelovanje. 

 

Motivacija za dejavnost 

Od občutka, ki nastane, ko se pojavi interes, je odvisen nadaljnji odnos posameznika do 

aktivnosti. Če interese spremljajo ugodni občutki, nastanejo ugodni pogoji za razvoj interesa. 

Prav zato je tako zelo pomembno, da otrok v dejavnosti ţe od samega začetka občuti 

zadovoljstvo. Pri tem ima pomembno vlogo izvajalec interesne dejavnosti s svojo osebnostjo in 

načinom dela. 

Spoznavanje dejavnosti 

Je predpogoj, če ţelimo pri otroku razviti interes. Interes za dejavnost, ki je posamezniku 

popolnoma nepoznana, o kateri nima spoznanj, predstav in izkušenj se ne more razviti. Zato je 

pomembno, da otroku posamezne dejavnosti vsebinsko predstavimo. 
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Doţivljanje uspeha v dejavnosti 

Doţivetje uspeha je eden bistvenih elementov za razvoj otrokovih interesov. Interes spodbuja 

otroka k delu, uspehu; uspeh pri delu pa v obratni smeri zopet povečuje interes za delo. 

Spodbude in uspehi naredijo aktivnost privlačnejšo in prijetnejšo. 

Uspehi interese poglabljajo, medtem ko neuspehi interese slabijo. Pomemben faktor za 

doţivljanje uspeha v interesni dejavnosti so tudi posameznikove sposobnosti. Sposobnosti 

vplivajo na uspešnost pri aktivnosti, torej bolj kot smo uspešni pri njej, bolj postanemo zanjo 

motivirani. Seveda pa velja tudi obratno. 

Lastna aktivnost – sodelovanje 

Sodelovanje otroka pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju dejavnosti povratno vpliva na 

razvoj interesov. Z aktivnim sodelovanjem otrok doţivlja dejavnost kot svojo. V njej se potrjuje 

in samouresničuje. Otrok, ki aktivno sodeluje pri dejavnosti ima večji interes. 

Sleherna vzgojna dejavnost je določena s programom in vsebino. Vsebina interesnih dejavnosti 

je odvisna od neposrednega druţbenega okolja, kar pomeni, da bolj kot je okolje gospodarsko in 

kulturno razvito, pestrejši je izbor dejavnosti. Naloga vzgojno izobraţevalnih institucij je, da 

okolje analizira, proučuje in išče moţnosti povezovanja, spodbuja zaposlene v vzgojno-

izobraţevalnih institucijah za vodenje posameznih interesnih dejavnosti (Troha, 1985, str. 25). 

Med številnimi zvrstmi interesnih dejavnosti, ples opredeljujemo kot kulturno-umetniška 

interesna dejavnost. 

Kulturno umetniške dejavnosti so bile prve, ki so se pojavile v vzgojno-izobraţevalnih 

institucijah. K aktivnostim kulturno umetniškega značaja prištevamo: likovne, gledališke, 

literarne, glasbene, knjiţničarske, oblikovalne dejavnosti in seveda tudi plesne dejavnosti. 

2.1    POMEN INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Interesne dejavnosti zavestno prispevajo k celostnemu razvoju otroka, tako na področju 

motoričnega, intelektualnega, čustvenega in socialnega razvoja. Interesne dejavnosti po svoji 

značilnosti razvijajo otrokove posebne interese, nagnjenja, sposobnosti in zanimanja (Kladnik, 

1979). 
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Ob druţini in vzgojno-izobraţevalnih institucijah so interesne dejavnosti tudi tisti dejavnik, ki 

močno zaznamujejo oblikovanje otrokove osebnosti. 

Kladnik (1979, pov. po Taljat, 2006, str. 35–36) navaja vzgojni pomen in izobraţevalni pomen 

interesnih dejavnosti: 

Vzgojni pomen interesnih dejavnosti: 

Navajajo na delovno disciplino 

Otroci se za interesno dejavnost odločijo prostovoljno in so pri motiviranem delu delovno 

disciplinirani. Delovna disciplina tako postane njihova osebna kvaliteta, ki jo prenašajo tudi na 

druga področja. 

 

Navajajo na sodelovanje znotraj skupine 

Značilnost interesnih dejavnosti je tudi, da otroci ustvarjajo v skupini ter spoznavajo, da so 

odvisni tudi drug od drugega. Posameznik je pomemben član skupine in je odgovoren za skupni 

uspeh rezultatov dela. S tem pridobi otrok občutek, da je njegov doprinos h končnemu rezultatu 

pomemben in upoštevan. 

 

Zadovoljujejo potrebo po aktivnosti in ustvarjalnosti 

Vsaka interesna dejavnost ponuja aktivnosti in omogoča ustvarjalne, nove in izvirne zamisli. Ker 

so skupine pri interesnih dejavnostih manjše, otrok laţje zadovolji svoje interese ter ima več 

moţnosti za izraţanje svojih idej. 

 

Vplivajo na razvoj motivov 

Ob ustvarjanju in izraţanju v interesni dejavnosti se pogosto pojavljajo novi motivi, ki vplivajo 

na intenzivnejše delo in so nadgradnja prvotnega motiva. 

 

Zadovoljujejo potrebo po uveljavljanju 

Interesne dejavnosti omogočajo posamezniku, da se uveljavi na svojem področju, da doţivlja 

uspehe v dejavnosti, ki si jo je izbral. 
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Razvijajo samozavest 

Ker otrok doţivlja uspehe in dobiva pozitivne povratne informacije, pridobiva na samozavesti. 

Otrok  pridobi na občutku sprejetosti, uveljavljenosti, kar močno vpliva na njegovo samozavest. 

Uspehi pri dejavnosti, ki si jo je otrok sam izbral izboljšajo otrokovo predstavo o samem sebi in 

lahko posledično popravijo njegovo slabo samopodobo, ki jo morda ima zaradi neuspehov ali 

drugih dejavnikov pri ostalih dejavnostih. 

Razvijajo čut za odgovornost 

Če delo ne temelji na interesu, potem posameznik ne čuti nobene odgovornosti do rezultatov 

dela. Kadar pa ima za delo interes in je motiviran, se počuti odgovoren za svoja dejanja, saj se 

zaveda, da bo s tem pokazal tudi del sebe in svojo ustvarjalnost. 

 

Izobraţevalni pomen interesnih dejavnosti 

Bogatijo in nadgrajujejo znanje 

Otroci v interesnih dejavnostih širijo in bogatijo ter nadgrajuje znanje z iskanjem novih virov in 

informacij. 

 

Razvijajo telesne in duševne sposobnosti 

Z neposrednim delom razvijajo otroci ročne spretnosti, gibčnost, sposobnost opazovanja, 

logičnega mišljenja, bogatijo domišljijo in čustvovanje. K temu pripomorejo drugačen način dela 

in ustrezne vsebine, ki jih otroci dobijo z vključevanjem v interesne dejavnosti. 

 

Razvijajo logično mišljenje 

Sposobnost logičnega mišljenja je nepogrešljivi del delovanja v sodobni druţbi. Interesne 

dejavnosti so zasnovane tako, da otrok razmišlja, presoja, sklepa, analizira, ipd. 

 

Se povezujejo z osnovnim programom vzgojno izobraţevalne institucije 

Otrok v osnovnem programu vzgojno-izobraţevalnih institucij razvija prvotni interes na 

področju, ki ga zanima. Kadar pokaţe ţeljo in interes po spoznavanju področja, ki ga zanima in 

bi ga rad bolje spoznal, se lahko pridruţi interesni dejavnosti, ki razvija dejavnosti in se z 

njegovim interesom podrobneje in poglobljeno ukvarja. 
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2.2  NAČELA INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Vsaka oblika vzgojno-izobraţevalnega dela deluje po določenih načelih in principih. Tako tudi 

interesne dejavnosti, kot vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, delujejo po načelih. 

Za interesne dejavnosti so bistvena načela (Taljat, 2006, str. 38): 

 načelo svobode in prostovoljnosti, 

 načelo raznovrstnosti vsebin in dejavnosti, 

 načelo organiziranosti, 

 načelo individualnosti in kolektivnosti, 

 načelo ustreznosti razvojni stopnji. 

 

Načelo svobode in prostovoljnosti 

Vsak posameznik naj bi se sam, brez zunanje prisile odločil, s kakšnimi dejavnostmi se bo 

ukvarjal. Odločitev otroka mora temeljiti na njegovih ţeljah, interesih in sposobnostih. 

Pomembno mesto pri spodbujanju in iskanju lastnih interesov pri predšolskem otroku ima 

vzgojitelj, saj lahko otroka ustrezno usmerja in ga dodatno spodbuja pri odločitvah in izbiri. 

Takšne spodbude so priporočljive predvsem pri otrocih, ki sami še nimajo dovolj razvitih in 

očitnih interesov. 

 

Načelo raznovrstnosti vsebin in dejavnosti 

To načelo določa, da se morajo interesne dejavnosti razlikovati po nalogah in vrstah. 

Posamezniku morajo nuditi razvedrilo, zabavo in aktiven počitek. Pomagati morajo tudi pri 

oblikovanju njegove osebnosti. Iz tega sledi, da mora biti ponudba interesnih dejavnosti pestra in 

mora zajemati vsa področja otrokovega delovanja. 

 

Načelo organiziranosti 

Za delovanje interesne dejavnosti po načelu organiziranosti je potrebno določiti kraj, kjer se bo 

interesna dejavnost izvajala, čas, vsebino in mentorja, ki bo dejavnost vodil. Stopnja 

organiziranosti je odvisna od značaja posamezne interesne dejavnosti. Zavedati se moramo, da 

lahko pretirana organiziranost zakrije smisel dejavnosti, saj lahko ovira otrokovo samoaktivnost, 

samostojnost in samoiniciativnost. 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-7- 

 

Načelo individualnosti in kolektivnosti 

Smisel in cilj interesne dejavnosti je izraţanje in delovanje vsakega posameznika, njegova lastna 

izbira in sposobnosti. Otrokova individualnost se mora izraţati tudi pri skupinskih dejavnostih v 

smislu, da vsak posameznik prispeva svoj deleţ k skupnemu delu. Pri tem moramo upoštevati 

otrokove razvojne sposobnosti, posebnosti in značilnosti ter se jim pribliţati z individualnimi 

metodami dela. 

Pri kolektivnosti oz. skupinskosti moramo upoštevati spoznanje, da več posameznikov sestavlja 

organizirano skupino oz. kolektiv. Poudarjajo se skupne naloge, skupno reševanje problemov in 

povezanost posameznikov. S takšnim delovanjem se razvija in krepi medsebojno sodelovanje v 

skupini, skupna odgovornost in izmenjava izkušenj. 

Individualnost in kolektivnost se morata v okviru interesnih dejavnosti dopolnjevati, tako da je 

pri dejavnosti v okviru skupnega interesa moţen razvoj individualnosti. 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji 

Interesne dejavnosti morajo biti prilagojene razvojni stopnji otroka, kar pa ne moremo enačiti s 

starostno stopnjo otroka. Iz tega vidika morajo interesne dejavnosti zagotavljati značilnosti in 

sposobnosti razvojne stopnje otroka. Skladno z razvojem pa se mora ustrezno spreminjati tudi 

vsebina, zahtevnost in način ter metoda dela v interesni dejavnosti. 

2.3  ORGANIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Interesna dejavnost je organizirana oblika dela. Torej mora imeti natančno določen program, 

določen in primeren prostor za izvedbo, določen čas, pripomočke in seveda ustrezno 

usposobljenega mentorja oz. izvajalca interesne dejavnosti. 

Za izvedbo posamezne interesne dejavnosti je potrebno upoštevati naslednje prvine (Štefanec, 

1991): 

 načrtovanje, 

 organizacijo, 

 prostovoljnost, 

 vsebinsko različnost, 

 strokovno vodenje, 

 poudarek na lastni ustvarjalnosti, 

 sodelovanje z okoljem, 
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 moţnosti za izvajanje. 

Interesne dejavnosti v vrtcih po navadi organizirajo vzgojiteljice same. Vedno več pa se pojavlja 

zunanjih izvajalcev interesnih dejavnosti, ki so organizirani kot društva, klubi in dopolnjujejo 

vsebino vrtcev. Pri takšnih oblikah interesnih dejavnosti moramo še posebej zagotavljati 

strokovnost mentorja, ustreznost in kvaliteto izvedbe programov v katere se predšolski otroci 

vključujejo. 

Da bodo interesne dejavnosti zanimive in predvsem kvalitetne, morajo biti v prvi vrsti dobro 

organizirane in izvedene. 

2.4  VLOGA MENTORJEV 

Rakčevič (1988) poudarja, da je vloga mentorja oz. izvajalca interesne dejavnosti ključna za vse 

nadaljnje aktivnosti v smislu kvalitetne izvedbe dejavnosti. 

Le-ta s svojo osebnostjo, pristopom in odnosom do otrok, ki so vključeni v izbrano dejavnost, 

ustvarja ustrezno vzdušje, ki je potrebno, da se bodo otroci v dejavnosti dobro počutili.  

Prav tako je od njega odvisno, kako bo dejavnost potekala, kako bo otroke spodbudil in motiviral 

za ustvarjanje v dejavnosti. 

Mentor mora otroku omogočiti doţivljanje zadovoljstva, mora delovati tako, da otrok pri 

ustvarjanju doţivlja uspehe, prejema spodbude in doţivlja lastno potrditev. Otroku mora 

omogočiti, da sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in vrednotenju dejavnosti. 

Mentor interesne dejavnosti ima vlogo animatorja, usmerjevalca in organizatorja interesne 

dejavnosti. 
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3 GIBANJE IN RAZVOJ OTROKA 

Pomen gibanja za nastajanje duševnosti poudarja nevrolog  O. Sacks, ki pravi takole: »Otrok je 

rojen v kaos. Takoj po rojstvu začne raziskovati svet, čutiti, se dotikati, vonjati, kot to počno vse 

višje vrste ţivali. A sam občutek ni dovolj, potrebna je kombinacija z gibom, s čustvom, z 

dejanjem. Gib in občutek se integrirata v tvorbo kategorije, ki je predhodnik "pomena" (Sacks, 

1990, pov. po Kroflič, 1992, str. 13). 

 

Gibanje je dogajanje v času in prostoru, instrument človekovega gibanja pa je njegovo telo. 

Torej: Zakaj se človek giblje? Odgovor: Da preţivi, da proučuje in spoznava svoje okolje, da se 

prilagaja okolju in ga spreminja, da vzpostavlja stike, komunicira ( Kroflič, 1992, str. 15). 

 

Rast in učenje ter nastajanje osebnosti in razvoj sebe, je mogoč le s selekcijo. Proces selekcije pa 

se ne more začeti brez gibanja, saj ravno gibanje omogoči perceptualno kategorizacijo. 

Informacijska aktivnost poteka preko gibanja. Na to lahko naveţemo vzhodnjaški rek »Kar 

slišim, pozabim, kar vidim si zapomnim, kar naredim (z gibanjem), razumem in znam« (Kroflič, 

1992, str. 13). 

 

Po Edelmanu se ţivčni sistem prilagaja, kroji, razvija in vanj se vtisne vse, kar moremo 

imenovati osebnost ali duša – izkustvo, volja, čustvenost, moralni občutek. Z izkustvom, 

izobrazbo, umetnostjo in ţivljenjem učimo svoje moţgane, da postanejo edinstveni (Kroflič, 

1992, str. 14). 

3.1  SIMBOLIKA GIBA 

Kroflič (1992) navaja, da je jezik v prvi vrsti simboličen, medtem ko je simptomatičnost njegova 

druga značilnost. Gib je nasprotno veliko bolj pomemben v funkciji samoizraţanja kot v funkciji 

"besede". 

 

Govorjena beseda jasno oblikuje misel, izraţen gib pa se navadno nanaša na počutje in čustva ter 

je spontan. Gib ali gesta sta vitalno gibanje (prav tam, str. 14). 
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3.2  GIBANJE IN MOTORIKA 

Kadar se človek giblje, se giblje v prostoru in času z določeno močjo v določenem toku. Prostor, 

čas, moč in tok gibanja so osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti vsako človeško 

gibanje, pa naj bo to vsakdanje, delovno, športno ali plesno. 

 

Motorika (lat. motor, "gibalo") je del vede, ki proučuje človekovo gibanje in se imenuje 

kineziologija. Predmet proučevanja so fiziološke ravni upravljanja gibalnih dejavnosti, gibalne 

sposobnosti, gibalni vzorci, gibalni razvoj, povezanost čustvenega, socialnega in 

psihomotoričnega razvoja, vpliv telesnih vaj na organizem, motnje v motoričnem razvoju (prav 

tam, str. 16). 

Kremţar in Tancig (pov. po Kroflič, 1992) razlagata, da človekovo gibanje obsega: 

 nevromotoriko – rojstvene reflekse, 

 senzomotoriko – funkcijo zaznavanja in delovanja, 

 psihomotoriko – celovitost telesnosti, duševnosti in gibanja, 

 sociomotoriko – vzpostavljanje socialnih kontaktov in komunikacija preko gibanja. 

Človekove gibalne sposobnosti kineziologi razdelijo na: 

Telesne – funkcionalne sposobnosti: mišična napetost, mišična vzdrţljivost, srčno-ţilna in 

dihalna sposobnost, gibčnost. 

Motorične sposobnosti: koordinacija, ravnoteţje, moč, gibljivost, hitrost, preciznost. 

Gibalne spretnosti: stabilnost oz. stojnost, manipulacije oz. ročno ali drugačno ravnanje z 

različnimi predmeti ter lokomocije oz. osnovna gibanja in premikanja po prostoru. 

 

Kineziologija opredeljuje motorične sposobnosti kot funkcionalne strukture, ki se aktivirajo, 

kadar je potrebno opraviti določene motorične naloge. Tako na primer opredeljuje: 

Hitrost: sposobnost za gibanje od ene do druge točke v čim krajšem času. 

Koordinacija: sposobnost usklajevanja telesnih gibov v prostoru in času. 

Ravnoteţje: uravnava delovanje zemeljske privlačnosti. 

Moč: sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo. 

Preciznost: sposobnost za natančno usmerjanje gibanja. 
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4 USTVARJALNOST IN USTVARJANJE Z GIBANJEM 

4.1   USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, sposobnost, osebnostna lastnost  oz. poteza 

(Kroflič in Gobec, 1992, str. 22). 

 

Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacij v okolju, izvirno 

preoblikovanje informacij. Zgodovinsko gledano je ples najprvotnejši  izraz človekove 

ustvarjalnosti. Če skupaj poveţemo ustvarjalnost in ples lahko poveţemo oboje v ustvarjanje z 

gibanjem (Kroflič, 1992). 

 

Ustvarjalnost je človekova potreba in je v današnjem času nujno "zlo" za razvoj osebnosti, 

lastnega mišljenja in preţivetja. Brez ustvarjalnosti bi človek postal "top", nefunkcionalen in 

posledično nezanimiv. Motivi za ustvarjalnost so različni in ne potrebujejo zunanje stimulacije 

ampak potekajo zaradi aktivnosti same. Radovednost, potreba po raziskovanju, potreba po 

doseţkih, zadovoljstvo ob reševanju kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju so le nekateri 

draţljaji, ki človeka spodbudijo po ustvarjanju (prav tam, str. 20–24). 

 

Če povzamem po Kroflič (1992) je vsak človek potencialen ustvarjalec, vendar se njegova 

ustvarjalnost razvije le pod naslednjimi pogoji: 

 prisotnost dispozicij, 

 vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje, 

 učenje in trening ustvarjalnega mišljenja. 

Če povzamemo vse tri pogoje, lahko primerjamo tudi tako: dednost, okolje, lastna aktivnost. 

Vsekakor so vsi trije dejavniki med seboj povezani. Otrok, ki se razvija v sproščenem, 

spodbudnem, pozitivnem okolju ob aktivnih starših in je aktivno vključen v okolje, bo veliko 

bolj ustvarjalen ter radoveden. 

Posameznikovo usmerjenost, naravnanost k izvirnemu in neobičajnemu odkrivanju problemov 

predstavljajo ustvarjalna stališča. Le-ta verjetno vplivajo na razvoj ustvarjalnih sposobnosti in se 

kaţejo v odstopanju od utrjenih navad, stereotipov, v kreativnem opazovanju okolja in v 

socialnem vedenju. Kreativna stališča se oblikujejo z izkušnjami in z vzgojo, vendar jih ne 
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smemo enačiti z ustvarjalnimi sposobnostmi. S spodbujanjem ustvarjalnih sposobnosti in 

oblikovanjem ustvarjalnih stališč s pomočjo umetniških dejavnosti kot so ples, glasba in likovna 

umetnost, prenesemo ustvarjalno vedenje v vsakodnevne ţivljenjske situacije in aktivnosti in 

posledično v način ţivljenja posameznika. 

4.2   USTVARJANJE Z GIBANJEM 

Ena izmed glavnih nalog plesne vzgoje pri delu s predšolskimi otroki je spodbujanje in 

razvijanje ustvarjalnosti otrok skozi izraţanje in oblikovanje z gibanjem. Gibanje je eden izmed 

izrazov otrokove dejavnosti zato ga moramo pri delu z otroki uporabiti pri razvoju njihove 

ustvarjalnosti (Kroflič in Gobec, 1992, str. 21). 

Kot sem ţe omenila je ples najprvotnejši izraz človekove ustvarjalnosti. Po domnevah in 

številnih zgodovinskih raziskavah, so se vse ostale oblike umetnosti razvile kasneje.  

Razliko med gibanjem in plesom opredeljuje koreograf in plesni pedagog Peter Slade  in pravi, 

da aktivnost samo po sebi, tudi vajo, bi lahko označili za gibanje, npr. kroţenje z glavo, 

razgibavanje dlani z upogibom zapestij, zibanje iz ene strani na drugo, prekriţanje noge čez 

nogo, dvig roke, da bi nekaj vprašali ipd. To so le gibi, gibanje. Počasi prenesti nogo čez nogo z 

določenim namenom ali učinkom v določenem času in z odnosom, npr. zvoka gonga ali glasbe, 

to bi ţe bilo bliţe plesu. Če poveţemo taka različna gibanja v ritem, jim dodamo emocionalno, 

intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je širša oz. bolj estetska kot ţivljenje, bi to lahko 

označili za ples (Kroflič, 1992, str. 24). 

4.3   PLES 

Skozi tisočletja je postal ples odsev ţive govorice človeka, njegovega bivanja in še posebej 

njegovega gibanja in prav gibanje je osnovna zakonitost vsega obstoječega. Skozi svoje gibanje, 

pesem in glasbo je človek izraţal svoje hrepenenje, ţalost, veselje, bolečino. Ples je torej 

govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini. Inštrument našega 

gibanja je telo, skozi katerega se zrcali naš odnos do sebe in do drugih (Zagorc, 2006, str. 15). 
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Neskončno število kretenj in gibov, telesnih drţ in poloţajev, mimičnih gest obraza, izrazov oči 

itd., predstavlja posebno govorico, s katero človek sporoča svoje misli, svoja zaznavanja, čustva, 

doţivetja, občutenja, razumevanja, nagnjenja in hrepenenja. Soigra telesnega in duševnega je v 

plesu našla široko zatočišče. Ples tako ni le odraz telesnega odzivanja na neskončni ritem 

kozmosa, temveč je tudi odraz človekovega duševnega in duhovnega sveta (prav tam, str. 18). 
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5 GIBALNI IN PLESNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA 

OTROKA 

5.1   PLESNA VZGOJA 

Če navedemo na splošno, je definicija plesne vzgoje v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. 

Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izraţanje in 

ustvarjanje z gibanjem. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne 

osebnosti. V sodobnih metodah poučevanja postaja telesna aktivnost s funkcionalnim, izraznim 

in ustvarjalnim gibanjem nepogrešljiva sestavina učnega procesa. Zato je vzgajanje s plesom 

enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in nadaljnjega vzgojno-izobraţevalnega procesa 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 13). 

Vzgajanje s plesom, izraţanje in ustvarjanje z gibom, torej postaja bolj kot samostojno 

predmetno področje predvsem metoda poučevanja in učenja v sodobnih učnih sistemih, ki je 

podkrepljena s sprotnimi novimi odkrivanji nevrofiziološke znanosti o delovanju moţganov. 

Tudi pri nas postaja ustvarjalni gib pri pouku uspešno motivacijsko sredstvo, sprostitvena 

tehnika in tudi tehnika oz. metoda spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. Kot celostna učna in 

poučevalna metoda vključuje psihomotorične, doţivljajske in spoznavne sestavine pouka. Zato 

omogoča otroku tudi nebesedno izraţanje in sprejemanje informacij ne le po tradicionalnih poteh 

sluha in vida, ampak tudi po kinestetični poti, kar prispeva k uresničevanju sodobnega učnega 

načela »učiti se z vsemi čutili« (Rose in Goll, 1993, pov. po, prav tam, str. 14). 

Vzgajanje s plesom je kompleksno, ker se povezuje z vsemi vzgojnimi področji v vrtcu. 

Gibanje je prvina telesne in športne vzgoje, spodbuja izvirnost in ustvarjalnost, ki se izraţata na 

področju likovne in glasbene vzgoje. Prav tako ob odkrivanju bistvenih značilnostih v oblikah in 

gibanjih v okolju ter z različnimi gibalnimi spodbudami si otrok razvija predstavno in logično 

mišljenje, sposobnosti dojemanja časa in prostora ter druge umske sposobnosti in funkcije. 

Sodelovanje v skupini, ki je značilno za plesno dejavnost, spodbuja razvoj pozitivnih 

medčloveških odnosov (Blaţič, 1992, pov. po prav tam, str. 14). 

Z metodo ustvarjalnega giba, kot prvine ustvarjalnega giba, omogočamo med drugim tudi: 

 otroci z gibanjem razvijajo posluh, 
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 razvijajo umske sposobnosti, 

 otroci se z gibalnim izraţanjem in ustvarjanjem učijo, 

 se telesno in čustveno sprostijo, 

 se uveljavijo v skupini in kot posamezniki. 

Številni pedagogi in psihologi poudarjajo pomembnost plesne vzgoje in njene prvine, 

ustvarjalnega giba, pri razvoju otrokovega emocionalnega, intelektualnega in socialnega razvoja. 

Skozi gibalne dejavnosti si otrok razvija zavedanje svojega telesa, perceptivne funkcije, govor, 

višje mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnost učenja, komuniciranja (Kroflič, 1992). 

Kroflič in Gobec (1995) menita, da je zgrešeno mišljenje, da gre pri plesni vzgoji zgolj za 

razvijanje motoričnih sposobnosti in spretnosti. Prav tako ne smemo zanemariti dejstva, da se je 

izkazala gibalna vzgoja oz. plesna vzgoja kot uspešna terapevtska oblika in jo uporabljajo pri 

odpravljanju teţav pri otrocih s specifičnimi učnimi teţavami, pri delu z otroci, ki izhajajo iz 

manj spodbudnega kulturnega okolja, otroci z vedenjskimi teţavami ter mentalno prizadetimi 

otroki. 

5.1.1 SMOTRI IN NALOGE PLESNE VZGOJE 

Smotri in naloge plesne vzgoje so zastavljeni tako, da zaobjamejo vse ţe navedene dejavnike, na 

katere ima plesna vzgoja in metoda ustvarjalnega giba učinek. 

Kroflič in Gobec (1995) navajata, da plesna vzgoja z metodo ustvarjalnega giba ugodno prispeva 

k razvoju tako otrokovega telesnega, čustvenega, umskega in ne nazadnje tudi socialnega 

razvoja. 

Z metodo ustvarjalnega giba omogočamo: 

 Da otroci razvijajo samostojno gibalno ustvarjalnost, da vsak najde samosvoj gibni izraz, 

neposrednost in naravnost gibanja, ki izhaja iz doţivetja. Pri tem izhajamo iz načel 

sodobnega plesa, kjer je plesalec samostojen ustvarjalec. S spodbujanjem ustvarjalnega 

gibanja ne spodbujamo le gibalne ustvarjalnosti, ampak tudi razvoj ustvarjalnega mišljenja 

posameznika. 

 Da otroci razvijajo gibalne sposobnosti, si pridobivajo gibalno koordinacijo in orientacijo v 

lastnem telesu in v prostoru. Oţji gibalni smoter plesne vzgoje vključuje zlasti 

razgibavanje telesa v različnih poloţajih in ravneh, občutenje in razlikovanje napetosti in 
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sproščenosti telesa in posameznih delov, orientacijo in uporabo prostora v gibanju ter 

gibanje in odnose posameznika in skupine v prostoru. S tem ţelimo pripraviti otrokovo 

telo, da bi postalo instrument, s katerim se otrok gibalno izraţa, istočasno pa seveda 

skrbimo za pravilen telesni razvoj (Kroflič in Gobec, 1995). 

5.1.2 VSEBINA PLESNE VZGOJE 

Vsebine plesne vzgoje ali vzgajanja s plesom so gibanje, spodbude, ki gibanje sproţajo in 

usmerjajo ter gibno plesne igre. Usmerjena gibno plesna igra je gibalna dejavnost in njeno 

vsebino v prvi vrsti predstavlja izraţanje z gibanjem, oblikovanje z gibanjem in ustvarjanje z 

gibanjem. 

Gibanje kot gibalno gradivo je z vidika vzgoje načrtno in sistematično. Pri ureditvi v sistem 

gibalnega gradiva izhajamo iz načel sodobnega ustvarjalnega plesa, ki ga ne gre enačiti z 

oblikovanimi zvrsti plesa kot so balet, ljudski plesi, druţabni plesi…. 

Gibalno gradivo vključuje (Gjud in Kroflič, 1990/91/92/, pov. po Kroflič 1995): 

 

 Telesno aktivnost: 

o usmerjamo spontano, neorganizirano telesno aktivnost v organizirano gibanje, 

o spodbujamo razvoj gibalnih sposobnosti, 

o razgibavanje posameznih delov telesa ali celega telesa, 

o urjenje orientacije v prostoru, 

o urjenje koordinacije, 

o pridobivanje mišične kontrole in fizične kondicije. 

 

 Oblikovanje gibanja: 

o neorganizirano gibanje oblikujemo v gibalne motive, ki predstavljajo splet 

o posameznih gibov, 

o razvijamo zasnove kasnejše plesne kompozicije, 

o motiv največkrat črpamo iz spodbude za gibanje. 

 

 Oblikovanje prostora: 

o poseganje v prostor, obvladovanje prostora, igra v prostoru, 
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o načrtna uporaba prostora je del plesne kompozicije in omogoča določen plesni izraz, 

o otrok laţje zaznava prostorske gibalne oblike v skupini, 

o oblikujemo ga v treh dimenzijah (širina, dolţina, višina), v različnih smereh (naprej, nazaj, 

v stran, v diagonalo), v različnih ravneh (nizka, srednja, visoka), v različnih linijah 

(okrogla, ravna), v različnih oblikah, v mejah osebnega prostora (okrog sebe, stoje na 

mestu, kolikor daleč seţemo z rokami), 

o pri predšolskih otrocih oblikovanje prostora izhaja iz vsebinskega motiva. 

 

 Dinamične kvalitete: 

o so hitrost, moč, napetost, popuščanje, naraščanje, upadanje, poudarki, ritmi, mimika, 

o gibalni motiv sam po sebi nič ne sporoča, če ne vsebuje dinamičnih kvalitet, 

o dinamiko gibno plesnih motivov usmerja dinamika vsebinskih motivov. 

 

 Odnosi v gibanju: 

o ustvarjajo plesni izraz, 

o odnosi med gibanjem posameznih delov telesa, gibanje posameznika v odnosu do sebe, 

o odnosi posameznika do skupine, odnosi skupine do posameznika, odnosi med gibanjem 

skupin, odnos posameznega plesalca ali skupine do gledalca, 

o v plesnih dramatizacijah ali v plesnih kompozicijah so odnosi nosilci gibno plesnega 

sporočila. 

 

 Izraz, sporočilo: 

o pogojen z otrokovim doţivetjem in podoţivljanjem, 

o ima funkcijo sporazumevanja in komuniciranja pri plesnih improvizacijah, dramatizacijah, 

pantomimi, …, 

o je sporočilo gledalcu o otrokovih občutkih, počutjih, mislih. 

5.1.3 OBLIKE PLESNE VZGOJE 

Oblike dela izbiramo glede na zastavljeni smoter in glede na pogoje, ki so nam na razpolago. 

Kroflič in Gobec (1995) ločita skupno, skupinsko in individualno obliko dela. 

Skupna oblika 

Usmerjena  gibno plesna igra je skupna, kadar se vsi otroci vključijo v plesno dejavnost. 
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Takšna oblika dela je značilna pri mlajših otrocih in je smiselna pri manjši skupini otrok, kadar 

so le-ti motivirani za skupno plesno dejavnost. Lahko pa je dobra spodbuda za nadaljnji potek 

zastavljene gibno plesne dejavnosti, saj na začetku vsi otroci posnemajo vzgojiteljevo gibanje in 

doţivljajo pripoved zgodbe, vendar pa je dobro, da temu sledi nadgradnja in le takšna oblika 

preide naprej v skupinsko ali individualno. 

Slabost skupne oblike v veliki skupini otrok je ta, če vzamem za primer rajalne igre, da se otroci 

hitro zdolgočasijo, postanejo nezainteresirani, saj obstaja le moţnost bolj ali manj avtomatičnega 

posnemanja gibanja vodje na omejenem prostoru. Izvajanje dejavnosti v takšni obliki je pogosto 

zgolj formalno in površinsko, brez globljega doţivetja. 

Skupinska oblika 

Skupinska oblika usmerjene gibno plesne dejavnosti nastane, kadar se le del celotnega oddelka 

vključi v dejavnost. 

Značilnost te oblike je, da se otroci v njo vključijo glede na interes, vendar to ni pravilo. Prav 

tako moramo pripraviti plesne dejavnosti, ki bodo privlačne in v katere se bodo vključevali 

otroci ne glede na spol, saj je tiho pravilo, da se v  plesne dejavnosti po večini vključujejo 

deklice. Naloga vzgojitelja ali izvajalca plesnih dejavnosti je, da naredi dejavnost privlačno 

otrokom ne glede na spol in seveda upošteva interese otrok. 

Značilnost skupinske oblike je tudi ta, da se izvaja gibno plesna dejavnost v manjši skupini in 

omogoča boljšo organizacijo dela, boljšo izrabo prostora, tesnejši stik. Intenzivnejši je tudi 

individualni in skupinski ustvarjalni proces. 

Skupinska oblika vzgojnega dela je prednostna oblika dela v usmerjenih gibno plesnih 

dejavnostih tako v homogenih kot v mešanih skupinah oz. oddelkih. 

Individualna oblika 

Individualno obliko usmerjene gibno plesne dejavnosti po navadi uporabljamo v fazi razvijanja 

gibalnih motivov, ko otroci individualno ustvarjajo, posamezno improvizirajo, oblikujejo gibalne 

motive. 

Individualna oblika omogoča neposreden stik med vzgojiteljem in otrokom, s tem pa občutek 

varnosti in zadovoljstva. Individualna oblika je priporočljiva pri otrocih, ki se teţje vključujejo v 

aktivnosti skupine bodisi iz socialnih, gibalnih ali drugih razlogov. 
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5.1.4 METODE PLESNE VZGOJE 

Tako kot pri oblikah tudi pri izbiri metode plesne vzgoje izberemo glede na zastavljen operativni 

smoter. Z izborom ustrezne metode omogočimo vključevanje posameznika v skupino, v kateri se 

dokazuje in uveljavlja. 

Pravilen izbor metode je odvisen tudi od zrelosti skupine, starosti in plesnih izkušenj. Pri delu s 

tri do štiriletnimi otroki uporabljamo preteţno metodo vodenja, pri starejših otrocih uporabljamo  

vse metode plesne vzgoje, vendar je osnovna spodbuda še vedno vzgojiteljevo gibanje.  

Vzgojitelj pri iskanju ustrezne metode lahko izbira med metodo vodenja, metodo izmišljanja, 

metodo od vodenja k izmišljanju in metodo od izmišljanja k vodenju. 

Metoda vodenja 

Z metodo vodenja usmerjamo otroke v zaţeleno gibanje in jim nakazujemo različne moţnosti 

gibalnega izraţanja in jih tako spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov in plesa 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

Z metodo vodenja otroke vodimo v gibanju. Vodimo jih lahko z lastnim gibanjem ali z besedo. 

Metoda vodenja poteka tako, da vzgojitelj ali otrok pokaţe gibalni motiv, ostali pa ga 

povzamejo. Natančnost povzemanja gibov je odvisna od starosti in zrelosti otroka. 

Metoda izmišljanja-improvizacije 

Z metodo izmišljanja (improvizacije) spodbujamo izvirnost gibalnega izraţanja in razvoj 

ustvarjalnosti kot osebne lastnosti. Otroci si na ta način razvijajo tudi ustvarjalen pristop k 

razreševanju vsakršnih, tudi vsakdanjih ţivljenjskih problemov (Kroflič in Gobec, 1995). 

Pri predšolskih otrocih je spodbuda za gibanje pri metodi improvizacije po navadi glasba ali 

izbrana tema. Otrok lahko improvizira tudi brez teh spodbud, saj ga na nek način omejujejo in 

usmerjajo. Vendar  pa se je potrebno posluţevat različnih spodbud za gibanje za dosego 

zastavljenih smotrov, ki smo jih zastavili ob začetku gibalno plesne dejavnosti. Otroke z ustrezno 

spodbudo za gibanje usmerjamo k njihovemu gibalnemu ustvarjanju in izmišljanju gibanja.  

Metoda od vodenja k izmišljanju 

Metoda od vodenja k izmišljanju je kombinirana metoda. Najprej spodbudimo otroke v gibanje s 

svojim gibanjem, nato pa jih usmerimo v iskanje drugačnih, njihovih gibalnih motivov.  
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Metoda od izmišljanja k vodenju 

Tudi ta metoda je kombinirana metoda in ima ravno nasprotni učinek kot metoda od vodenja k 

izmišljanju. Pri tej metodi otroke najprej spodbudimo, da poiščejo svoj gibalni motiv, nato pa jim 

predstavimo naš gibalni motiv in jim predlagamo, da preizkusijo naš gibalni motiv. Prav tako 

otroci pokaţejo svoj gibalni motiv, ostali pa ga povzamejo. Tako dobimo pestro paleto gibalnih 

motivov, otroci imajo moţnost, da pokaţejo svoje zamisli ter vodijo ostale otroke v skupini. 

5.1.5 VRSTE GIBNO PLESNIH DEJAVNOSTI 

Kroflič in Gobec (1995) delita plesno gibne dejavnosti na sledeče: 

Ples in ponazarjanje z gibanjem:  je gibno plesna dejavnost, prosto gibalno ustvarjanje in 

izraţanje ob spodbudi, ki pa je lahko zunanja ali notranja. Zunanja spodbuda je lahko glasba, 

predmet, notranja spodbuda pa so notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doţivetij. Pri 

plesu otroci s pomočjo naravnega gibanja iščejo svoj plesni izraz. Ustvarjanje je večinoma 

individualno, prevladuje pa metoda improvizacije. S plesom kot vrsto plesne dejavnosti 

spodbujamo predvsem otrokovo individualno izraţanje ter ustvarjanje in mu kot posamezniku 

omogočimo uveljavljanje in samopotrjevanje. 

Plesno uprizarjanje in dramatizacije: je samostojna, spontana ali usmerjena gibno plesna igra, 

ki izhaja iz resničnega ali izmišljenega dogodka ali literarne osnove. Plesna dramatizacija je tudi 

temeljna igralna dejavnost, preko katere uvedemo govorjeno besedno dramatizacijo. Pri plesni 

dramatizaciji se posluţujemo uporabe pripomočkov, kot so kostumi, scenski pripomočki, lutke, 

... Pri tej vrsti gibno plesne dejavnosti uporabljamo metode vodenja in metode improvizacije. S 

plesno dramatizacijo spodbujamo individualno izraţanje in skupinsko ustvarjanje. Otrok se 

potrjuje kot član skupine, ki deluje v medsebojni odvisnosti. 

Rajalne igre: so skupinski ljudski plesi, ki se povezujejo s petjem ali pa z govorjenjem v celoto. 

Ločimo rajalne igre z vlogami in rajalne igre brez vlog. Pri slednjih se vsi otroci gibljejo enako, 

medtem ko pri rajalnih igrah z vlogami, določimo enemu izmed otrok posebno vlogo (sedenje ali 

vrtenje v krogu, hoja okrog kroga, …). 

Za rajalne igre je značilna postavitev krog, vendar pa v rajalne igre vključujemo tudi gibalne 

igre, ki nimajo izrazito melodičnih ali ritmičnih poudarkov. 

 

Pri rajalnih igrah uporabljamo metodo vodenja. 
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Z obvladovanjem in ustvarjanjem gibalnih motivov otrok razvija gibalne in kompozicijske 

sposobnosti. Razvija si tudi posluh, občutek za ritem, se uvaja v petje ter pridobiva prostorske 

predstave. Neposreden telesni stik daje otroku občutek varnosti in pripadnosti skupini. Ker je za 

izvedbo potrebna enotnost in skladno delovanje skupine, se otrok tudi na ta način vklaplja v 

skupino. 

 

Didaktične igre: so namenjene razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanja. Za njih je 

značilno, da so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. Plesne didaktične igre se 

prepletajo z didaktičnimi igrami telesne vzgoje in glasbeno-didaktičnimi igrami, saj je v plesni 

vzgoji le malo posebej oblikovanih plesno-didaktičnih iger. Operativne smotre didaktičnih iger 

oblikujemo glede na funkcije in sposobnosti, ki jih ţelimo razvijati s posamezno igro. 

 

V primerih, ko imamo glasbo kot spodbudo za gibanje, nam različni glasbeni motivi ali fraze 

narekujejo odzivanje z ustreznimi gibalnimi motivi. Prav to prepoznavanje glasbenih  motivov in 

gibalno odzivanje, tvori jedro glasbeno-plesnih didaktičnih iger. 

 

Ko v okviru gibalne aktivnosti damo poudarek na ritmično izvajanje določenih gibov, govorimo 

o gibalno-ritmični didaktičnih igrah. 

 

Primer zaokroţenega sistema ritmično-gibalnih didaktičnih iger v plesni vzgoji je sistem la-la-

bum, ki ga je razvil baletni pedagog Iko Otrin in je osnova vseh plesnih zvrsti od klasičnega 

baleta do ljudskega plesa. 

 

Iko Otrin postavlja v središče svojega dela z otroki raziskovanje teţnosti; nasprotje med teţko in 

lahko dobo. Otrok naj bi sam ugotovil, na kakšen način mora uporabljati svoje psihofizične 

sposobnosti, da bi v skladu s teţnostjo izpeljal določeno nalogo. Zaradi svoje preprostosti, saj 

zajema le osnovne gibalne elemente, je primeren tudi za mlajše otroke. 

 

Z didaktično igro spodbujamo razvoj gibalnih, plesnih in drugih sposobnosti, hkrati pa 

podrejanje skupno dogovorjenim pravilom igre usmerja tudi otrokov socialni razvoj. 
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Pri opredeljevanju plesnih dejavnosti ne moremo biti ozkogledni, saj se značilnosti ene plesno 

gibne dejavnosti pogosto pojavljajo tudi v drugi in obratno. Tako na primer plesna dramatizacija 

po navadi vključuje rajalno igro, zlasti pa ples. 

5.1.6 POMEN SPODBUD ZA USTVARJANJE IN IZRAŢANJE 

Pri otrocih imajo velik pomen spodbude, ki jih prejmejo za ustvarjanje in izraţanje. Mlajši kot so 

otroci, več konkretnih zunanjih spodbud potrebujejo za gibalno ustvarjanje. Starejši kot je otrok, 

več vsebin črpa iz svojih lastnih doţivetij. Vse kar otrok zaznava, postaja zanj neizčrpen vir 

spodbud za ustvarjanje. Spodbude črpamo iz otrokovega vsakdanjega okolja, narave, iz različnih 

umetniških področij in umetniško obdelanih tem, ki so otrokom blizu. Tako ločimo zunanje in 

notranje spodbude. 

Zunanje spodbude so lahko glasba, predmeti (ţoga, ruta, klobuk, lutka, elastika, balon, obroč, 

...). 

Notranje spodbude pa so notranje predstave, ki izhajajo iz predhodnih doţivetij (lastna doţivetja, 

podoţivljanje stanj, likovne in literarne spodbude, otroške oddaje, oblike v okolju, gibanje in 

vedenje ţivali, …). 

Različne spodbude za gibalno izraţanje in ustvarjanje pa povezujejo plesno vzgojo z drugimi 

vzgojnimi področji. 

5.1.7 UPOŠTEVANJE VZGOJNIH NAČEL V PLESNI VZGOJI 

Pri izvajanju in načrtovanju dejavnosti plesne vzgoje moramo slediti splošnim pedagoškim 

načelom predšolske vzgoje. 

Poleg splošnih pedagoških načel, pa je potrebno pri plesni vzgoji upoštevati tudi specifična 

načela, ki izhajajo iz načel sodobnega umetniškega plesa, na katerih tudi temelji predšolska 

plesna vzgoja pri nas, ter iz načel skupinske dinamike, saj je plesna vzgoja na predšolski stopnji 

načeloma skupinska dejavnost. Splošna pedagoška načela, ki jih je potrebno upoštevati so 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 41–48): 

 načelo aktivnosti, 

 načelo interesa, 
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 načelo individualizacije, 

 načelo nazornosti in doţivetosti, 

 načelo ţivljenjske in psihične bliţine, 

 načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu, 

 načelo postopnosti in sistematičnosti. 

Med specifičnimi načeli, ki jih moramo upoštevati pri plesni vzgoji na predšolski stopnji, pa se 

moramo ravnati po: 

 načelu sodobnega umetniškega plesa, 

 načelu naravnega gibanja, 

 načelu individualnega izraţanja z gibanjem, 

 načelu skupinske dinamike, 

 učenje vlog v majhni skupini, 

 samoupravljanje skupine. 

Načelo aktivnosti 

Da zagotovimo otrokovo naravno potrebo po aktivnosti, moramo plesne zaposlitve organizirati 

tako, da bomo zadostili otrokovi potrebi po gibalni aktivnosti, izraţanju in ustvarjanju. 

Otrok se v utesnjenem prostoru, v velikem številu otrok ne počuti prijetno in ravno iz tega 

razloga je potrebno najprej zagotoviti ustrezen prostor, kjer bo dovolj prostora za gibanje. Pri 

tem je dobro, da plesne dejavnosti ne izvajamo zgolj v igralnici in je smiselno in zaţeleno, če 

nam okolje to dopušča, da plesne dejavnosti izvajamo v telovadnicah, zunaj zaprtih prostorov, 

kot je igrišče, park, travnik. 

Da ima skupina, v kateri se izvaja plesna dejavnost dovolj prostora in se ji lahko intenzivneje in 

kvalitetnejše posvetimo, je potrebno večjo skupino otrok razdeliti na manjše enote. 

Pri izvajanju načela aktivnosti ne smemo zanemariti na uporabo ustreznih spodbud, ki usmerjajo 

in spodbujajo otrokovo gibalno aktivnost, izraţanje in ustvarjanje, ustrezne metode in metodične 

postopke (Kroflič, 1992, str. 41). 

Načelo interesa 

Plesne dejavnosti se laţje, kvalitetnejše in intenzivneje odvijajo v manjših skupinah otrok. Otroci 

se v dejavnosti vključujejo glede na interes, zanimanje za dejavnost. Vendar je pri tem potrebno 

otroku dati moţnost, da se preizkusi v dejavnosti, da spoznava nova področja in se lahko na 

podlagi izkušnje odloči. 
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Kadar vzgojitelj sam oblikuje skupine mora pri tem biti objektiven. Posluţuje se lahko izštevank, 

ţrebanja, različnih iger, ki lahko izhajajo tudi iz didaktičnih iger. 

V plesni vzgoji vodimo otroke od spoznavnega k raziskovalnemu interesu. Otroke spodbujamo k 

raziskovanju gibanja, k raziskovanju novih načinov izraţanja, iskanju novih gibalnih motivov v 

zvezi z dano spodbudo. 

Načelo individualizacije 

Pri izvajanju plesnih dejavnosti moramo poznati in upoštevati otrokove osebnostne značilnosti. 

Zaposlitev mora biti tako pripravljena in izvedena, da se tudi posamezni otroci, glede na njihove 

značilnosti, lahko uveljavljajo, dokazujejo in imajo občutek sprejetosti. Otroka, pri katerem 

zaznamo osebnostne teţave, moramo z usmerjeno zaposlitvijo motivirati za dejavnost, ki mu 

sicer predstavlja oviro ali pa se pri dejavnosti ne počuti dovolj uspešnega, pri tem pa se mora 

počutiti varnega in zaţelenega. Nevede, ob ustrezni spodbudi, bo premagoval ovire. Vendar pa to 

ne velja zgolj za otroke, ki zaostajajo v motoričnem razvoju, ali pa imajo morda teţave s 

koncentracijo. Ustrezne spodbude in moţnost pospeševanja otrokovega razvoja moramo nuditi 

tudi otrokom, ki prehitevajo povprečne zmoţnosti skupine. 

 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu 

Pri zagotavljanju načela ustreznosti razvojni stopnji, je nujno upoštevati načelo individualizacije, 

saj je tempo razvoja otrok individualen in tudi tempo razvoja posameznih funkcij pri 

posameznem otroku ni izenačen. Moremo se zavedati, da razvojno stopnjo ne moremo enačiti z 

starostjo otrok. Gibalno gradivo, spodbude za gibalni izraz in metode ter metodični postopki naj 

torej ustrezajo razvojni stopnji otrok (Kroflič in Gobec, 1995, str. 47). 

Vendar pa gibalno gradivo ni učno gradivo, ki naj bi ga otroci osvojili, zato v plesni vzgoji ni 

standardnih pravil glede meril ustreznosti gibalnega gradiva razvojni stopnji otrok. Merilo za 

izbor gibalnega gradiva je gibalna aktivnost, ki jo opazujemo pri spontanih dejavnostih in 

gibalno plesnih dejavnostih. 

Potrebno je upoštevati tudi razlike v interesih deklic in dečkov. Tiho pravilo je, da dečki kaţejo 

manjši interes za gibno plesno izraţanje in ustvarjanje, vendar ob pravi spodbudi in motivaciji, z 

izbiro zanimivih vsebin, tudi dečke pritegnemo k ustvarjanju in izraţanju v gibno plesnih 

dejavnostih. 
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Načelo nazornosti in doţivetosti 

Osnovne spodbude za plesno izraţanje so oblike in gibanja v otrokovem okolju. Tam si otrok 

nabira izkušnje in predstave, ki jih neposredno izrazi s svojim gibanjem ali pa jih domišljijsko 

ustvarjalno predela in kasneje izrazi. Oblike in gibanja opazujemo po moţnosti tam, kjer 

nastajajo (Kroflič in Gobec, 1995, str. 48). 

 

Načelo ţivljenjske in psihične bliţine 

Moţnosti potovanj in dostopnost do medijskih vsebin in interneta močno vplivajo na ţivljenjsko 

bliţino današnjega otroka. Tako otrok preko vizualne tehnologije spoznava različna gibanja 

velikokrat natančneje in nazorneje, kot jih lahko vidi v neposrednem okolju. Potovanja pa 

otrokom ponujajo moţnosti spoznavanja drugih kultur, običajev, navad, ţivalskega sveta. 

Zanemarjanje naštetih dejstev lahko zavira priloţnosti za razvijanje novih gibalnih oblik in 

doţivetij, hkrati pa zavira razvijanje usmerjene gibalno-plesne igre. 

 

Načelo postopnosti in sistematičnosti 

Pri načelu postopnosti in sistematičnosti je potrebna postopnost v oblikovanju gibalnih motivov 

po načelih od laţjega k teţjemu, od znanega k neznanemu, od skupinskega k  posameznemu, od 

skupnega k skupinskemu. 

Za uspešno izvajanje načela, moramo metodične postopke izvajati tako, da z njimi postopno in 

sistematično dosegamo bogatenje gibalnih sposobnosti in domišljije. Največ pozornosti moramo 

posvetiti delu metodičnega postopka, ko na različne načine in različne oblike (skupno, 

posamezno, v paru, skupinsko, z vlogami) razvijamo gibanje in gibalne motive. Tako naj bi vsi 

otroci v skupini usvojili, ustvarili in doţiveli posamezni plesni motiv. 

Pri izbiri ustreznih metod ni merilo zgolj starost otrok, ampak tudi zrelost in značilnosti skupine, 

kakor tudi zastavljen smoter. 

Zavedati se moramo, da otrok ne ustvarja le spontano, ampak s pomočjo sistematičnega znanja, 

ki si ga je pridobil v plesni igri. Znanje se nanaša na poznavanje sistema gibalnega gradiva, ne pa 

na znanje posameznih izoliranih gibov in gibalnih kombinacij (Kroflič, 1992, str. 46). 

Načelo sodobnega umetniškega plesa 

Za ustvarjalno plesno vzgojo in za metodo ustvarjalnega giba sta zlasti pomembni načelo 

naravnega gibanja in načelo individualnega izraţanja z gibanjem (Kroflič in Gobec, 1995, str. 

52). 
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Načelo naravnega gibanja 

Gibanje in gibalno izraţanje naj obsega naravne moţnosti človeškega telesa, naj ne škoduje 

človekovemu organizmu in naj se ga ne deformira. Gibanje naj bo naraven izraz plesalčeve 

duševnosti, ne izumetničenosti, laţnost, kič (Kroflič, 1993, str. 46). 

 

Individualno izraţanje z gibanjem 

Z gibanjem otrok izraţa svoja čustva, doţivetja, ideje, odnos do sveta in gib je sredstvo za 

izraţanje posameznika. Otrok je ustvarjalec svojega gibanja. 

 

Načelo skupinske dinamike 

Ustvarjanje z gibanjem in gibno-plesne igre so v predšolski vzgoji predvsem skupinske 

dejavnosti, zato je potrebno upoštevati zakonitosti skupinske dinamike in delo v manjših 

skupinah ne glede na starost skupine. 

Skupinska dinamika je proces nastajanja in spreminjanja odnosov med člani skupine in oblika 

vzgojno-izobraţevalnega dela v majhnih skupinah, tudi skupinska oblika dela. 

Učenje vlog v majhni skupini 

Da bi dosegli cilj, za katerega so vsi člani majhne skupine močno motivirani, so pripravljeni v 

skupini sodelovati, se prilagoditi zahtevam naloge, prevzeti vodenje skupine, se dogovarjati o 

rešitvah, deliti vloge. Ob reševanju naloge, običajno je to skupinsko ustvarjanje ali gibalne 

kompozicije na izbrano temo, otroci prevzemajo, preizkušajo in izmenjavajo številne moţne 

vloge v delu majhne skupine. Ob pozitivnih doţivetjih skupinskega ustvarjanja se učijo 

skupinskega dela in ustvarjanja pozitivnih medsebojnih odnosov (Kroflič, 1992, str. 47). 

 

Samoupravljanje majhne skupine 

Kadar ima skupina nalogo, to nalogo rešuje samostojno, rezultat pa bo pokazala drugim 

skupinam, kar povečuje motiviranost za skupinsko ustvarjanje. Vzgojiteljeva naloga je, da potuje 

od skupine do skupine, pogleda v dogajanje in po potrebi usmeri delo. Vzgojitelj je organizator 

in pomočnik in nima vloge vodje. Ob reševanju zadane ali izbrane naloge poteka skupinski 

ustvarjalni proces. 
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6 OTROKOVE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI IN RAZVOJ 

PLESNOSTI 

Gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja (Horvat in Magajna, 

1987, str. 50). 

Kroflič (1995) se sklicuje na ţe znane teoretične psihološke ugotovitve zakonitosti v 

psihofizičnem razvoju in navaja značilnosti gibalnega razvoja otrok: 

 Razvoj poteka v smeri od nediferenciranega, celovitega reagiranja k diferencialnemu, 

razčlenjenemu reagiranju, gibanju. 

 Aktivnosti v območju glave časovno prehitevajo aktivnosti v niţjih delih telesa. 

 Obvladovanje aktivnosti na niţji stopnji je pogoj za obvladovanje zahtevnejših aktivnosti. 

 Aktivnost se pojavlja najprej poredko nato pa vedno pogosteje, končno jo otrok obvlada. 

 Menjavanje intenzivnosti razvoja posameznih funkcij. Razvoj ene funkcije zastane ali se 

upočasni zaradi razvoja kake druge funkcije. 

 Psihofizični razvoj poteka v individualnem tempu. Od tod razlike med enako starimi 

otroki. 

Magajna in Horvat (1987, str. 52) dajeta velik pomen gibalnemu razvoju otroka. Le ta naj bi bil 

dobra ocena za napoved tempa celotnega duševnega razvoja. Navajata, da otrok, ki se hitro 

gibalno razvija ima večje moţnosti za nadaljnji uspešen duševni razvoj, saj naj bi ime večje 

moţnosti za manipuliranje in komuniciranje z okoljem. Tak otrok si bo tudi prej zgradil osnove 

za uspešen čustveni in socialni razvoj, saj zaupa vase in je uspešen pri obvladovanju okolice. 

6.1   DEJAVNIKI GIBALNEGA RAZVOJA 

Človeško gibanje se razvija z medsebojnim učinkovanjem osnovnih dejavnikov razvoja. To so: 

dedne zasnove – dednost, okolje, lastna aktivnost. 

Dedne zasnove delujejo kot potencial za oblikovanje posameznih značilnosti, ki se ob vplivanju 

okolja in samodejavnosti – lastne aktivnosti pri posamezniku dejansko razvijejo (Musek in 

Pečjak, 1997, str. 67). 

Vendar dedne zasnove ne bi imele pravega učinka, če razvoj kake lastnosti ne bi naletel na 

ugodne vplive in spodbude okolja. 
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Poleg dejavnosti, ki je vrojena in dejavnosti, ki jo spodbujajo vplivi okolja, se pri človeku 

pojavlja tudi samodejavnost, ki izvira iz zavestnih pobud in zamisli posameznika (prav tam, str. 

75). 

Tako kot za celoten otrokov razvoj tudi za gibalni razvoj otroka ni vseeno, kakšno je socialno 

okolje. Ni vseeno, ali je okolje neposredno prek telesnega stika povezano z otrokom ali pa mu le 

to ostaja odtujeno in v njem zaman išče zadovoljitev svojih potreb po neposrednem stiku, po 

dotiku, po toplini, tako telesni kot čustveni (Kroflič in Gobec, 1995, str. 20). 

Gibalni, kot tudi psihofizični razvoj, vključuje tudi razvoj plesnih sposobnosti – plesnosti. 

6.2   PLESNOST IN RAZVOJ PLESNOSTI 

Plesno sposobnost ali plesnost Kroflič in Gobec (1995, str. 20) opredelita kot lastnost, ki se kaţe 

v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem 

dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju teh sestavin ter sposobnosti zaznavanja in doţivljanja 

plesa ter izraţanja, ustvarjanja in sporočanja z gibanjem. 

Plesna sposobnost se kaţe kot sposobnost, ki se razvija pod vplivom splošnih dejavnikov razvoja 

– dispozicij, spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti. 

Kroflič in Gobec (1995) razdelita razvoj plesnosti  pri otroku na tri stopnje in navajata 

značilnosti gibanja za vsako stopnjo: 

Od prvega do tretjega leta 

 Spontano gibanje v izraţanju čustev, v funkcijski igri, v usvajanju in spoznavanju okolice. 

 Opazovanje gibanja v okolici. 

 Usklajevanje gibanja z ritmom glasbe. 

 Poskusi posnemanja gibanja iz okolice. 

 Usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim otrok rokuje. 

 Izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih. 

 

Od tretjega do četrtega leta 

 Gibanje je celovito in shematsko. 

 Gibanje je v skladu z ritmom glasbe in besedila. 

 Gibanje je plesoče, sledi melodiji. 
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 V gibanju otrok obvladuje prostor. 

 Prilagaja se gibanju drugih otrok. 

 Vţivlja se gibanje v okolju in ga posnema. 

 Z gibanjem podoţivlja čustva. 

 Oblikuje gibanje. 

Od petega do sedmega leta 

 Gibanje je razčlenjeno, obvladuje več različnih gibov istočasno in zaporedno. 

 Oblikuje prostor v skupini in samostojno. 

 Natančno povzema gibanje in oblike v vsakdanjem ţivljenju in v naravi. 

 Povzema gibalne motive odraslih in otrok po poljubni tematiki ali brez nje. 

 Sledi ritmu in melodiji glasbe, jo doţivlja in z gibanjem izraţa. 

 Ustvarja lastne ritme v gibanju. 

 Ob poljubni spodbudi ustvarja nove gibalne motive. 

 Se vţivlja v spodbude in se izraţa z lastnim načinom gibanja. 

V nadaljnjih razvojnih obdobjih otroka se lahko naštete značilnosti plesnosti bogatijo ali pa ne 

pridejo do izraza. Predvsem je veliko odvisno od bolj ali manj ustreznih spodbud okolja in 

otrokovih predispozicij. 

Pri predšolskem otroku imajo pri razvijanju plesnosti veliko vlogo neposredne zunanje 

spodbude, ki jih črpamo iz vsakdanjega okolja, narave in umetniško obdelanih tem, ki so otroku 

blizu. 
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EMPIRIČNI DEL 

7 PRISTOP K TEMI 

7.1   RAZISKOVALNI CILJI 

Cilj diplomske naloge z naslovom »Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu« je ustvariti 

priročnik za kakovostno vodeno plesno interesno dejavnost v vrtcu, ki je skladen z vzgojno-

izobraţevalnimi cilji ter načeli in sledi zakonitostim razvoja otrok. 

7.2   OPREDELITEV PROBLEMA 

V času poplave plesnih šol, plesnih društev in podobnih organiziranih oblik interesnih 

dejavnosti, ki so, po mojem mnenju, v večini primerov naravnane na masovno vpisovanje otrok 

in je edini motiv kvantiteta in daleč za tem kvaliteta programov, sem se odločila, da pripravim 

priročnik za kakovostno izvajanje plesne dejavnosti. 

Strinjam se s Kroflič (1992), ki meni, da je o pomenu vzgajanja s plesom in pomembnostjo tega 

področja še premalo ozaveščenosti tudi med pedagoškimi delavci. 

Menim, da plesna vzgoja velikokrat ostaja postransko vzgojno področje in je prepuščena  

zunanjim izvajalcem, ki pa imajo le malokrat kaj skupnega z njeno osnovno definicijo. 

Zaradi navedenega ţelim v svoji diplomski nalogi z naslovom »Priročnik za interesno plesno 

dejavnost v vrtcu« predstaviti program interesne plesne dejavnosti, ki po svojih značilnostih in 

pristopu v celoti sledi vzgojno-izobraţevalnim ciljem in načelom. 

7.3   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Ali otroci, vključeni v interesno dejavnost, napredujejo na področju plesnega ustvarjanja? 

 Ali otroci, vključeni v interesno dejavnost, usvojijo osnovne plesne oblike in plesne 

elemente? 

 Ali zastavljeni program ustreza potrebam in razvojni stopnji otrok? 
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7.4   METODOLOGIJA 

7.4.1 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovalni problem se obravnava s kvalitativno raziskavo. Uporabljena vrsta pedagoške 

raziskave je akcijska raziskava. Rezultati diplomskega dela bodo sluţili za potrebe konkretne 

prakse oz. za namen izboljšanje prakse. 

Za empirični del se uporablja tudi metodo deskripcije, predvsem pa metodo opazovanja in 

metodo analiziranja podatkov. 

7.4.2 VZOREC 

V raziskovalni projekt so vključeni otroci starostne skupine od 4. do 6. leta. Skupina zajema 

največ 12 otrok. Interesna dejavnost poteka 1x tedensko po 45 minut. Vsak tematski sklop 

zajema sedem plesnih uric. Zadnja, osma ura, je namenjena predstavitvi staršem in pedagoškemu 

kolektivu in jo poimenujem "odprta ura". 

Po vsakem končanem tematskem sklopu se otroci odločijo ali ţelijo nadaljevati. Prav tako je 

mogoče, da se skupini pridruţijo novi člani. 

7.4.3 ZBIRANJE PODATKOV 

Zbiranje podatkov s postopkom opazovanja med izvedbo plesnih dejavnosti in tudi po zaključku 

vsake posamezne stopnje. 

Uporaba kvalitativne metode zbiranja podatkov, in sicer nestrukturirano in strukturirano 

opazovanje s pomočjo ocenjevalne lestvice. 

7.4.4 OBDELAVA PODATKOV 

Zbrani podatki se obdelujejo s kvalitativno analizo po stopnjah: opisovanje, klasificiranje in 

spajanje. 

Ţelim namreč, da rezultati mojega kvalitativnega raziskovanja pomagajo spoznati in razumeti 

raziskovalni problem ter rezultate raziskave neposredno prenesti v prakso. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-32- 

 

8 CILJI IN POTEK USMERJENIH PLESNIH DEJAVNOSTI 

8.1   CILJI VSEH IZVEDENIH PLESNIH DEJAVNOSTI 

GLOBALNI CILJI: 

 Otrok skozi primerjavo lastnih dejanj z dejanji vrstnikov, vrednoti samega sebe, razvija 

občutke lastne vrednosti, zavedanja lastnih sposobnosti, sprejetosti in pripadnosti skupini. 

 Otrok se spozna z osnovnimi plesnimi elementi, kot so prostor, čas, ritem, moč izraţenega 

giba. 

 Otrok se spozna z osnovnimi plesnimi oblikami: vrsta, krog, kolona. 

 Otrok spozna svoje telo kot instrument za izraţanje. 

 Otrok razvija ustvarjalnost in domišljijo. 

 Otrok se spoznava z umetnostjo in razvijanjem občutka za estetiko. 

 Otrok razvija gibalne, vidne in slušne zaznave. 

 Otrok razvija motorične sposobnosti, fizično kondicijo ter koordinacijo. 

 Otrok razvija sposobnost koncentracije ter gibalni in glasbeni spomin. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Spoznavanje in usvajanje prostora. 

 Usklajenost gibanja ob glasbeni spremljavi. 

 Odzivanje glede na značaj glasbe. 

 Iskanje in izraţanje lastnih gibalnih motivov. 

 Zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov. 

 Razvijanje občutka za intenzivnost izraţenega giba. 

 Razvijanje občutka za kvaliteto izraţenega giba. 

 Spoznavanje in vţivljanje v vloge. 

 Usvajanje različnih nivojev. 

 Kreativno reševanje nalog. 

 Upoštevanje pravil in izpolnjevanje nalog. 
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8.2   POTEK USMERJENIH PLESNIH DEJAVNOSTI 

V okviru vsake plesne ure je potrebno razgibati celotno telo. Torej je vsaka plesna ura 

sestavljena iz: 

 ogrevanja, 

 motivacije in spoznavanja s temo, 

 izraţanja lastnih ali dogovorjenih gibalnih motivov ob spremljavi glasbe, 

 sprostitve. 

8.2.1 OGREVANJE 

 Vaje za krepitev mišic in gibljivost sklepov, 

 vaje za oblikovanje stopal, hrbtenice, rok, …, 

 vaje za predel glave, 

 vaje za sproščanje napetosti celega telesa in posameznih delov, 

 vaje za občutek teţnosti in ravnoteţja, 

 razne oblike teka in hoje: v počepu, prstih, petah, …, 

 razne oblike gibanja: kotaljenje, plazenje, valjanje, …, 

 najrazličnejše kombinacije sonoţnih in enonoţnih poskokov, 

 najrazličnejše vaje poskokov, ki jim dodamo ploskanje, glas, obrat ali kakšno drugo 

nalogo. 

Ogrevanje je pomembna sestavina vsake plesne ure. Vaje, ki jih izvajamo med ogrevanjem, 

vplivajo na otrokovo nadaljnjo aktivnost, razvoj in pripravljenost k delu. 

Ogrevanje poteka v sproščenem vzdušju ob spremljavi glasbe ali brez nje. 

8.2.2 MOTIVACIJA IN SPOZNAVANJE S TEMO 

Za nadaljnjo aktivnost in sodelovanje pri plesni dejavnosti, je potrebno otroke motivirati. Bolj 

kot bo vzgojitelj uspešen pri motivaciji otrok, boljše bodo otroci sodelovali. V tem delu je zelo 

pomembna iznajdljivost in pripravljenost vzgojitelja ter poznavanje teme: 

 pripovedovanje pravljic, ugank, zgodb, …, 

 prikazovanje slik, 
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 uporaba lutk in različnih rekvizitov, 

 pogovor o poznavanju teme in izkušnjah otrok, 

 poslušanje glasbenih posnetkov in pogovor o občutkih, ki jih je glasba prebudila, 

 izvajanje didaktičnih iger, 

 iskanje in izraţanje gibalnih motivov. 

8.2.3 IZRAŢANJE LASTNIH ALI DOGOVORJENI GIBALNIH 

MOTIVOV 

Ko se otroci spoznajo s temo in z različnimi metodami, spoznajo in usvojijo gibalne motive, vse 

skupaj umestimo v glasbeno podlago. Pri prvih poizkusih umeščanja vzgojitelj vodi otroke z 

glasom, s sodelovanjem ali kako drugače. Kasneje se lahko vzgojitelj postavi v vlogo 

opazovalca. 

8.2.4 SPROSTITEV 

Vsaka plesna dejavnost se mora zaključiti s sprostitvijo. Tako bo otrok vedel, da je konec plesne 

dejavnosti in bo pripravljen za nadaljnje aktivnosti v vrtcu. Pri sproščanju ali umirjanju se 

posluţujemo različnih masaţ, poslušanja umirjene glasbe, pogovora o občutkih, ki so jih doţiveli 

med plesno dejavnostjo, ipd. 
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9 PROGRAM 

9.1   PRVA STOPNJA: MAČEK MURI NA POTEPU 

  VSEBINA: 

 

 TEMA: Dobro jutro 

 TEMA: Maček Muri na sprehodu 

 TEMA: Z vlakom na izlet 

 TEMA: Ţabja telovadba 

 TEMA: Metulji in roţice 

 

  CILJI: 

 

 Spoznavanje in usvajanje prostora, 

 usklajenost gibanja ob glasbeni spremljavi, 

 razvijanje koordinacije: glava – roka; roka – noga, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 razvijanje socialnih odnosov: razvijanje pripadnosti skupini; delo v paru; delo v več 

manjših skupinah, 

 spoznavanje osnovnih plesnih oblik: krog; kolona, 

 spoznavanje in vţivljanje v vloge, 

 usvajanje ritma: hitro – počasi, 

 usvajanje različnih nivojev: nizko – srednje – visoko, 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spodbujanje h kreativnemu reševanja nalog. 

 

  SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 

 glasbeni posnetki 

 rutice 
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9.1.1 TEMA: DOBRO JUTRO 

CILJI: 

 Razgibavanje celega telesa, 

 usklajenost gibanja z glasbeno spremljavo, 

 razvijanje občutka za mehak, povezan in naraščajoč gib, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 razvijanje koordinacije: glava – roka, roke  – noge. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 gibalno-ritmična dejavnost 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda demonstracije 

OBLIKA: 

 skupna 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Dobro jutro (Pesek, A., 2002, CD-št. 1). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Poslušanje glasbenega posnetka pesmi Dobro jutro. 

 Pogovor o vsebini pesmi. 

 Pogovor kako se mi počutimo zjutraj, ko se prebudimo. 

 Vzgojitelj demonstrira gibe iz koreografije (vsak gib večkrat pokaţe in povabi otroke, da 

mu sledijo) in jih istočasno povezuje z vsebinskimi motivi. 

 Ob glasbenem posnetku večkrat ponovimo koreografijo. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Sproščeno pretegovanje na 

tleh, ki ga zaključimo v 

turškem sedu. 

Pretegujemo se v 

postelji. 

Instrumentalni 

uvod. 

Na mestu, v krogu. 

Zravnamo hrbtenico, 

zaokroţimo z desno roko, 

zaokroţimo z levo roko, pri 

tem glava spremlja pot roke, 

zaokroţimo istočasno z 

rokama, pri tem je glava 

obrnjena navzgor. Zaključimo 

z iztegnjenimi nogami, 

sedimo zravnano, roke imamo 

ob telesu, stopala v poloţaju 

"likalnika". 

Pozdravljamo 

svet okoli sebe. 

Dobro jutro 

sonce, 

dobro jutro dan, 

dobro jutro 

ptički, ki ste 

zapeli nam. 

Na mestu, v krogu. 

Izmenično stegujemo prste na 

nogah. Odpiramo in zapiramo 

stopala tako, da sta peti druga 

ob drugi. 

Prebudimo prste 

na nogah. 

Dobro jutro, 

dobro jutro, 

dobro jutro, 

dober dan. 

Na mestu, v krogu. 

Z desno roko se v polkroţnem 

zamahu dotaknemo prstov na 

nogah, z levo roko naredimo 

enako in nato z obema 

rokama ponovimo. 

Zaključimo tako, da stopala 

potegnemo k sebi v poloţaj 

"metulja". 

Pozdravljamo 

stopala. 

Dobro jutro, 

dobro jutro, 

dobro jutro, 

dober dan. 

Na mestu, v krogu. 

Zibamo se levo – desno tako, 

da se nam kolena dotaknejo 

tal. 

Prebudimo 

kolena. 

Dobro jutro 

sonce, dobro 

jutro zrak, dobro 

jutro cvetje, 

Na mestu, v krogu. 
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okrog zelenih 

trat. 

Zavrtimo se na mestu na tleh. 

Zaključimo tako, da vstanemo 

in dvignemo roke pred sebe v 

višini ramen. 

Veseli 

se zavrtimo. 

Dobro jutro, 

dobro jutro, 

dobro jutro, 

dober dan. 

Na mestu, v krogu. 

Delamo počepe: plitkega, 

srednjega, globokega, zelo 

globokega; roke so ves čas v 

višini ramen. Zaključimo 

tako, da roke spustimo. 

Posnemamo 

športnike 

pri razgibavanju. 

Dobro jutro, 

dobro jutro, 

dobro jutro, 

dober dan. 

Na mestu, v krogu. 

Kroţenje z rokami iz 

ramenskega dela trikrat v 

desno z zadrţkom nad glavo. 

Pri tretjem krogu; prsti na 

rokah ob zadrţku migajo; 

prenesemo teţo na desno 

nogo. 

Enako ponovimo v levo stran. 

Zaključimo z rokami navzdol. 

Lovimo sonce. 

Ko smo najvišje, 

ga poţgečkamo. 

Dobro jutro tebi, 

dobro jutro vam, 

dobro jutro vsem, 

ki odhajate 

drugam. 

Dobro jutro, 

dobro jutro, 

dobro jutro, 

dober dan. 

Na mestu, v krogu. 

Zibamo roke levo – desno in z 

vsakim zibom povečujemo 

amplitudo zamaha. Gib 

zaključimo z rokami nad 

glavo v veliki hitrosti. 

Veselimo se 

dneva. 

Dobro jutro, 

dobro jutro, 

dobro jutro, 

dober dan. 

Na mestu, v krogu. 

Zavrtimo se v prostor. Veselo plešemo. Instrumentalni 

zaključek pesmi. 

Prosto po celotnem 

prostoru. 
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Slika 9.1: Stopala v poloţaju "likalnika"       Slika 9.2: Turški sed 

 

 

                  

Slika 9.3: Stojimo vzravnano                        Slika 9.4: Plitek počep 
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Slika 9.5: Srednje globok počep                           Slika 9.6: Zelo globok počep 
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9.1.2 TEMA: MAČEK MURI NA SPREHODU 

CILJI: 

 Otrok izraţa svoj lastni gibalni motiv, 

 otrok spoznava prostor, 

 usklajenost gibanja z glasbeno spremljavo, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 razvijanje socialnih odnosov. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 ples in ponazarjanje z gibanjem 

METODI: 

 metoda vodenja in demonstracije 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 skupna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Maček Muri (Falk, N., 1998, CD- št. 1). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Povzetek pravljice o Mačku Muriju. 

 Poslušanje glasbenega posnetka pesmi Maček Muri. 

 Pogovor o vsebini pesmi . 

 Skupaj raziskujemo gibalne motive: prebujanje, jutranje aktivnost … Otroke povabimo, da 

sami pokaţejo svoj gibalni motiv. 

 Ob glasbenem posnetku gibalne motive vključimo v koreografijo. 

 Otroke s pripovedovanjem vodimo ob glasbeni podlagi. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Leţimo. Mirno spimo v 

postelji. 

Instrumentalni 

uvod. 

Po prostoru, na mestu. 

Počasi se pretegnemo, 

pogledamo okoli sebe, 

pomanemo oči in 

vstanemo. Zaključimo 

tako, da stojimo 

zravnani in sproščeni. 

Prebujamo se. Ko zapoje zvonček 

v uri, prebudi se 

Maček Muri, s 

taco si oči pomane, 

dvigne rep in hitro 

vstane. 

Po prostoru, na mestu. 

Pretegujemo se, 

telovadimo. 

Jutranja 

telovadba. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po prostoru, na mestu. 

Z gibanjem rok 

ponazorimo stresanje 

odeje in pospravljanje 

postelje: oblečemo si 

hlače: najprej 

dvignemo eno nogo in 

jo z rokami poboţamo, 

nato ponovimo enako 

še z drugo nogo ter 

odidemo na "sprehod" 

po celotnem prostoru. 

Posnemamo 

jutranje 

aktivnosti, 

pospravljanje 

postelje, 

oblačenje, 

urejanje. 

Mačjo posteljo 

prezrači, mačjo 

suknjo pokrtači in 

na zajtrk se 

odpravi v krčmo 

pri Veseli kravi. 

Po prostoru 

Sprehajamo se po 

celotnem prostoru, 

pozdravljamo, 

rokujemo, 

razgledujemo. 

Zaključimo tako, da si 

vsak otrok najde svoje 

mesto v prostoru in se 

usede na tla. 

Sprehod po mestu 

in opazovanje 

okolice in 

dogajanja okoli 

sebe. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po prostoru. 
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Sedimo v turškem 

sedu, z rokami se 

dotikamo ust, nato še z 

rokami kroţimo po 

trebuhu. Zaključimo 

tako, da se uleţemo na 

trebuh. 

Zajtrkujemo. Tam ga čaka stalna 

miza in točajka 

Muca Liza, ki 

prinese lonček 

mleka in še mačji 

kruh od peka. 

Po prostoru, na mestu 

Leţimo na trebuhu, z 

rokami si podpremo 

glavo, z nogami pa 

sproščeno brcamo. 

Obrnemo se na hrbet in 

z nogami sproščeno 

brcamo. 

Zadovoljni se 

sproščeno 

zabavamo. 

Ob jedači poglobi 

se Muri v mačje 

časopise, vse 

prebere brez 

razlike tudi vejice 

in pike. 

Po prostoru, na mestu. 

Vstanemo, primemo se 

za roke, naredimo krog 

in se v krogu zavrtimo 

najprej v eno stran, 

nato še v drugo stran. 

Zadovoljni se 

sproščeno 

zabavamo. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po prostoru, v krogu. 

Pomahamo prijatelju 

na levi strani in nato še 

prijatelju na desni 

strani in odidemo vsak 

po svoje po prostoru. 

Najdemo si svoj 

prostor in zaključimo 

sede v turškem sedu. 

Poslavljamo se od 

prijateljev, jih 

pozdravljamo. 

Potlej plača in čez 

cesto gre na 

sprehod v Mačje 

mesto. 

Instrumentalni 

zaključek pesmi. 

Po prostoru. 
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9.1.3 TEMA: Z VLAKOM NA IZLET 

CILJI: 

 Spoznavanje osnovne plesne oblike: kolona, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spoznavanje z različnimi vlogami, 

 usvajanje prostora, 

 usvajanje različnih nivojev: nizko – visoko, 

 usvajanje ritma: hitro – počasi, 

 usklajenost gibanja z glasbeno spremljavo, 

 razvijanje socialnih odnosov: delo v paru; delo v več manjših skupinah, 

 spodbujanje kreativnega reševanja problema. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODE: 

 metoda vodenja in demonstracije 

 metoda od vodenja k izmišljanju 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Vlakec (Krajnčan, R., 1999, CD-št. 10). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Pogovor z otroki ali so ţe kdaj potovali z vlakom in njihove izkušnje. 

 Pogovor naveţemo na tunele, mostove kjer vozi vlak. 
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 Otroke razdelimo v dve skupini: prva skupina ima nalogo, da v paru naredijo čim bolj 

nenavaden most, otroci v drugi skupini pa iščejo rešitev, na kakšne načine lahko premagajo 

oviro. Skupine zamenjamo. 

 Otroci ob ustvarjanju poslušajo glasbeni posnetek. 

 Otroke povabimo na potovanje z "našim" vlakom. 

 Določimo otroke, ki bodo naredili mostove in tunele ter otroke, ki bodo na vlaku in otroke, 

ki bodo čakali na postaji. 

 Ob glasbenem posnetku pričnemo s potovanjem. 

 

OPOMBE: 

 Vloge v skupinah zamenjamo. 

 Na začetku vlak vodi vzgojitelj, kasneje določimo otroka, ki vodi vlak. 

 Vodje vlakov zamenjamo. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Prva skupina otrok– 

"vlakec" v koloni na mestu 

koraka. Druga skupina 

otrok čaka na postaji. Dva 

para otrok naredita 

poljubne ovire  –  

"mostove". 

Pripravljamo se 

na potovanje. 

Instrumentalni 

uvod. 

Po prostoru, na mestu. 

"Vlakec" v koloni koraka 

po prostoru, se nagiba levo 

in desno. 

Vlak se odpravi 

na svojo pot. 

Glejte,glejte 

vlakec po 

tirnicah hiti. V 

ovinke se 

nagiba z 

zvončkom 

pozvoni. 

Po prostoru. 

Ustavimo se in roko 

dvignemo v zrak in z njo 

stresemo. 

Pokaţemo 

cingljanje 

zvončka. 

DIN, DIN, 

DIN, DIN! 

Po prostoru, na mestu. 

"Vlakec" se vije v koloni 

po prostoru, nizko, visoko, 

med ovirami –  "mostovi". 

Premagujemo 

ovire na poti 

"vlakca". 

Glejte, glejte 

vlakec po 

tirnicah hiti in s 

piščalko piska, 

srce se veseli. 

Po prostoru, na mestu. 

Ustavimo se, dvignemo 

obe roki in pomahamo. 

Pozdravimo 

otroke na 

postaji. 

HU, HU, HU, 

HU! 

Po prostoru, na mestu. 

Nadaljujemo v koloni, 

premagujemo ovire – 

"mostove". Noge 

dvigujemo višje in hitreje. 

Vlaku se ţe 

mudi po ostale 

potnike. 

Glejte, glejte 

vlakec po 

tirnicah hiti. 

Vse hitreje, vse 

hitreje mimo 

mest drvi. 

Po prostoru. 
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"Vlakec" upočasni tempo, 

z eno roko se dotaknemo 

čela in pogledamo okoli 

sebe. Roke iztegnemo pred 

sebe, dlani so v poloţaju 

"likalnika". 

Prišli smo na 

postajo in 

povabimo ostale 

potnike na 

potovanje. 

Glejte,  glejte 

vlakec na peron 

prihaja. 

Počasneje, 

počasneje, 

STOJ!, tu je ţe 

postaja. 

Po prostoru, na mestu 

"Vlakcu" se pridruţijo vsi 

otroci na postaji in tudi 

tisti, ki so naredili 

"mostove". Nadaljujemo 

tako, da so vsi otroci 

priključeni v vlakec. 

Povabimo 

potnike na 

potovanje. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Na mestu. 

OPOMBA: 

v nadaljevanju se pesmica 

ponovi. Gibalne motive 

ponovimo tokrat s celo 

skupino. 

Zaključimo tako, da se 

vlak ustavi, otroci izstopijo 

iz vlaka in se razgledujejo 

po celotnem prostoru. 

Vloge večkrat zamenjamo. 
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Slika 9.7: Most                                                    Slika 9.8: Tunel 
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9.1.4 TEMA: ŢABJA TELOVADBA 

CILJI: 

 Vţivljanje v vlogo ţabe, 

 usklajenost gibanja s glasbeno spremljavo, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 rajalna igra 

METODA: 

 metoda vodenja 

OBLIKA: 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Ţabja (Krajnčan, R., 1994, CD-št. 12). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Uganka o ţabi. 

 Otroke spodbudimo, da pokaţejo kako ţaba telovadi. 

 Otroke povabimo, da se pridruţijo ţabji telovadbi ob glasbeni spremljavi. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Delamo globoke počepe. 

Roke so razširjene in so 

visoko v zraku, prsti na 

rokah so razširjeni. Stojimo 

v razkoraku. Med iztegom 

prenesemo teţo enkrat na 

eno nogo, drugič na drugo 

nogo. Naredimo osem 

globokih počepov. 

Ţabe telovadijo. Instrumentalni 

uvod. 

Na mestu, v krogu. 

Primemo se za roke in se 

zavrtimo v krogu. 

Ţabe plešejo okoli 

ribnika. 

Tri majhne ţabice 

na kamnu so 

sedele. 

V krogu. 

Z roko gremo od ust do 

trebuha in enako naredimo 

še z drugo roko. Delamo 

izmenično 

Ţabe imajo kosilo. Z muhami se 

basale in dobro se 

imele. 

V krogu, na mestu. 

Eden otrok skoči v sredino 

kroga, visoko v zrak dvigne 

eno roko in nato še drugo 

roko. 

Ţabe se zabavajo. Ena v vodo je 

skočila in si krake 

namočila. 

V krogu, na mestu. 

Otroci iz kroga s prstom 

poţugajo v krog. 

Ţabe okregajo 

ţabico. 

Dve majhni ţabici 

sta rekli: TI, TI, 

TI! 

V krogu, na mestu. 

OPOMBA: 

Dvakrat ponovimo celotno 

koreografijo. Pri drugi 

ponovitvi vsi otroci skočijo 

v krog. 
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Slika 9.9: Ţabja telovadba 

 

 

 

 

 

Vsi otroci skočijo v sredino 

kroga, visoko v zrak 

dvignejo eno roko in nato 

še drugo roko. 

Ţabe se kopajo. Nobena majhna 

ţabica ni rekla: 

TI, TI, TI ! 

V krogu. 

OPOMBA: 

Postavimo se v krog in 

ponovimo celotno 

koreografijo še enkrat. 
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9.1.5 TEMA: METULJI IN ROŢICE 

CILJI: 

 Spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 upoštevanje značaja glasbe in k temu primerno gibalno odzivanje, 

 individualno izraţanje, 

 vţivljanje v vloge. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno izraţanje 

METODA: 

 metoda improvizacije 

OBLIKA: 

 individualna 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Na lepi plavi Donavi – J. Strauss (Pesek, A., 2000, CD-št. 17). 

 rute 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Poslušanje posnetka. 

 Pogovor o asociacijah, ki nam jih je prebudila glasba. 

 Pogovor naveţemo na metulje in roţice. 

 Otroke razdelimo v dve skupini. 

 Skupini metuljev na zapestja zaveţemo rutice in razdelimo prostor na dva dela. 

 Povabimo otroke, da ob glasbeni spremljavi izrazijo svojega metulja ali roţico. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Iz skrčenega poloţaja 

postopoma sproščamo del 

po del telesa, prehajamo v 

sedeči poloţaj in končamo:            

SKUPINA METULJEV: z 

razširjenimi rokami; 

SKUPINA ROŢIC: vsak 

otrok z svojim gibalnim 

izrazom. 

Roţice rastejo v 

prečudovite 

cvetlice, gosenice 

pa se prebujajo, 

začnejo se 

osvobajati ovoja 

in spreminjati v 

prelepe metulje. 

1. glasbeni motiv Na mestu. 

Skupina METULJEV 

na eni polovici 

prostora, skupina 

ROŢIC na drugem 

delu prostora. 

Skupina METULJEV: 

Svobodno gibanje po 

prostoru. 

Metulji poletijo na 

travnik in pijejo 

med na roţicah. 

2. glasbeni motiv Po prostoru. 

OPOMBA: 

Glasbo utišamo ko 

opazimo, da se otroci 

ponavljajo v gibanju, 

dolgočasijo ali začnejo 

nekontrolirano tekati po 

prostoru. 

Skupini zamenjamo. 
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9.1.6 OCENJEVANJE IN ANALIZA 1. STOPNJE 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 ŠTEVILO TOČK 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE PROSTORA 3 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE OSNOVNIH PLESNIH OBLIK 3 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE RAZLIČNIH NIVOJEV 3 

RAZVIJANJE KOORDINACIJE 5 

ZAPOMNITEV VRSTNEGA REDA GIBALNIH MOTIVOV 5 

USVAJANJE IN ZAZNAVANJE RITMA 5 

VŢIVLJANJE V VLOGE 5 

IZRAŢANJE LASTNIH GIBALNIH MOTIVOV 3 

REŠEVANJE IN UPOŠTEVANJE NALOG 1 

SOCIALNI ODNOSI 3 

DOSEŢENO ŠTEVILO TOČK 36 

 

LEGENDA: 

1 točka: ZADOVOLJIVO 

3 točke: DOBRO 

5 točk: ZELO DOBRO 

 

ANALIZA 1. STOPNJE 

Število doseţenih točk 36 od moţnih 50: 

Otroci so dobro usvojili zastavljene cilje prve stopnje celoletnega plesnega izobraţevanja. 

Zelo dobro so se vţiveli v različne vloge, kar bi pripisala predvsem dobri motivaciji in dejstvu, 

da sem pri izbiri plesnih dejavnosti izhajala iz okolja, ki ga otroci poznajo. Tudi pri zapomnitvi 

vrstnega reda gibalnih motivov in usvajanju ritma, so se otroci odlično odrezali, kar lahko 

poveţem s primerno izbiro glasbenih vsebin ter primerno zahtevnostjo plesnih dejavnosti stopnji 

razvoja otrok. 
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Dobro so usvojili prostor in različne nivoje. Otroci so se dobro gibali po celotnem prostoru in 

sami izbirali smeri gibanja pri dejavnostih, ki niso zahtevale določene plesne oblike. 

Pri plesnih dejavnostih, v katerih so se morali otroci sami izrazit in ustvarjat i (Metulji in roţice) 

sem opazila, da so se nekateri otroci gibali na precej ozkem prostoru, kot da bi našli nek del 

prostora, ki ga obvladujejo. Različne nivoje (visoko – nizko) samoiniciativno niso uporabljali, 

ampak zgolj ob spodbudi. 

Pri izraţanju lastnih gibalnih motivov so se otroci dobro odrezali, kar lahko poveţem s tem, da 

so otroci ustvarjalni. Nekaj otrok se ni ţelelo izpostaviti ali pa so posnemali gibalne motive 

drugih otrok in niso izraţali svojih lastnih gibalnih motivov. 

Prav tako so otroci dobro spoznali osnovne plesne oblike. Pri krogu nisem zaznala posebnih 

teţav, saj otroci to obliko postavitve v prostoru poznajo. Manjše teţave sem zaznala pri hoji v 

koloni, saj so se nekateri otroci zaletavali v tiste, ki hodijo pred njimi. 

Dobro sem ocenila tudi socialne odnose v skupini. Otroci med sabo upoštevajo mnenja drugih, 

so kritični in prav tako znajo pohvaliti. Pri iskanju para sem opazila, da se praviloma postavijo 

skupaj isti otroci. Praviloma se otroci v par postavijo tudi deklica – deklica, deček – deček. 

Takšnim odnosom v skupini pripisujem dejstvo, da je skupina sestavljena iz otrok, ki obiskujejo 

dve različni skupini v vrtcu. 

Skupina se je slabše odrezala pri reševanju in upoštevanju nalog. Pri tem so potrebovali veliko 

spodbude. To sem opazila predvsem pri plesni dejavnosti »Z vlakom na izlet«. Pri navedeni 

dejavnosti nisem bila zadovoljna z iskanjem rešitve prehoda čez ovire, saj so se otroci, razen 

izjem, posluţevali zgolj najenostavnejših rešitev. Šele ob vodenju in spodbudi so poiskali tudi 

drugačne rešitve. 
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9.2   DRUGA STOPNJA: POKLICI 

  VSEBINA: 

 

 TEMA: Prometni red 

 TEMA: Zidamo hiško 

 TEMA: Čistilna akcija 

 TEMA: Recept za palačinke 

 TEMA: Kiparji 

 TEMA: Tatovi 

 

  CILJI: 

 

 Usvajanje prostora, 

 usklajenost gibanja ob glasbeni spremljavi, 

 razvijanje koordinacije: vrtenje v paru, vrtenje na mestu, vrtenje rok, obračanje dlani in 

ploskanje z dlanmi, kroţenje z iztegnjenimi rokami, sočasno vrtenje na mestu in vrtenje 

rok, vrtenje v obe strani, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 razvijanje socialnih odnosov: razvijanje pripadnosti skupini; delo v paru; delo v več 

manjših skupinah, 

 spoznavanje osnovnih plesnih oblik: kolona, 

 vţivljanje v vloge, 

 usvajanje različnih nivojev: tla – nizko – srednje – visoko – najvišje, 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spodbujanje h kreativnemu  reševanju nalog, 

 razvijanje odzivnosti glede na značaj glasbe, 

 razvijanje kvalitete in intenzivnost giba. 

 

  SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetki 

 rutice 

 stoţci 
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9.2.1 TEMA: PROMETNI RED 

CILJI: 

 Spoznavanje z delom v paru, 

 spoznavanje osnovne plesne oblike: kolona, 

 upoštevanje in odzivanje na navodila, 

 razvijanje občutka za intenzivnost, odločnost giba, 

 razvijanje koordinacije: vrtenje v paru, vrtenje na mestu, 

 razvijanje koordinacije v prostoru. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno-didaktična igra 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda od vodenja k izmišljanju 

OBLIKA: 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Prometnica porednica (Krajnčan, R., 2004, CD-št. 8). 

 stoţci 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Pogovor o prometu na cestah; kdo usmerja promet, kadar semaforji ne delajo? 

 Kakšne znake kaţe policist voznikom, kadar usmerja promet? 

 Otrokom pokaţemo gib, ki nakazuje levo, desno in stop ter določimo pravila. 

 V prostoru s stoţci označimo pot, ki jo bodo otroci prehodili oz. "prevozili". 

 Otroci si poiščejo par in se postavijo v kolono. 

 Otroci se ob poslušanju posnetka sprehajajo po označeni poti in se vedno vrnejo na mesto, 

kjer stoji vzgojitelj "policist", ki jim pokaţe smer ali nalogo. 

 Otrokom damo nalogo, da najdejo rešitev, kako se lahko v paru vrtijo. 
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 Ko otroci ponudijo rešitve se skupaj odločimo, katera rešitev je najboljša. 

 Ob glasbenem posnetku k prejšnji nalogi, dodamo novo nalogo. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Otroci se v paru drţijo za 

roke in upoštevajo navodila, 

v katero stran morajo 

odkorakati (levo, desno, 

stop …). 

Vedno prikorakajo nazaj, da 

dobijo novo navodilo. 

Z avtom se 

vozimo po cesti in 

upoštevamo 

navodila policista. 

Grejo ptice čez 

stezice, grejo 

zebre preko 

zebre, grejo 

mravlje v varne 

dalje, grejo krti 

vzdolţ po črti, 

grejo polţi pod 

mostovţi, grejo 

sloni pot za sloni 

in gre pišče čez 

kriţišče, vse se 

giblje sem in tja, 

kot prometni red 

velja. 

V paru, v koloni, po 

prostoru. 

V prostoru ustrezno 

označimo cesto oz. 

mesto, kjer otroci 

korakajo. 

Spustimo se in se 

postavimo tako, da par, ki 

je korakal skupaj, gleda 

drug proti drugemu, 

dvignemo nasprotne dlani 

in se z dlanmi poveţemo ter 

vrtimo v paru na mestu. 

Veselimo se, ker 

smo res prave 

"face". 

Te face, te face, te 

face so tip-top, 

ustavi, ustavi, 

V paru, na mestu. 

Ustavimo se, močno 

iztegnemo roke naprej, 

dlani so v poloţaju 

"likalnika" – STOP.                          

Dvignemo roke nad glavo 

in se na mestu zavrtimo. 

Največji "frajerji" 

na celem svetu. 

ustavi jih le 

STOP, 

saj na vesoljnem 

svetu, 

Na mestu, po prostoru. 

Vsak otrok naredi poljuben 

gibalni motiv. 

Naredimo svoj 

najbolj "frajerski" 

gib. 

so full in cool, so 

full, so full in 

cool v prometu. 

Na mestu, po prostoru. 
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Poiščemo svoj par in se 

postavimo v kolono. 

Nadaljujemo 

voţnjo. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Na mestu, v paru, v 

koloni. 

Otroci se v paru drţijo za 

roke in upoštevajo navodila, 

v katero stran morajo 

odkorakati. Levo, desno, 

stop … 

Vedno prikorakajo nazaj, da 

dobijo novo navodilo. 

Z avtom se 

vozimo po cesti in 

upoštevamo 

navodila policista. 

Grejo deklice in 

dečki, grejo 

Milice in Srečki, 

grejo Gregorji in 

Grete, grejo 

Milani in Mete. 

Grejo babice in 

vnuki, pismouki 

in prismuki čez 

cestišče čez 

kriţišče iz vseh 

vrtcev in vseh šol, 

a nikjer ni 

karambol. 

V paru, v koloni, po 

prostoru. 

Spustimo se in se 

postavimo tako, da par, ki 

je korakal skupaj, gleda 

drug proti drugemu, 

dvignemo nasprotne dlani 

in se z dlanmi poveţemo ter 

vrtimo v paru na mestu. 

Veselimo se, ker 

smo res prave 

"face". 

Te face, te face, te 

face so tip-top, 

ustavi, ustavi, 

Na mestu, po prostoru. 

Ustavimo se, močno 

iztegnemo roke naprej, 

dlani so v poloţaju 

"likalnika" - STOP.                          

Dvignemo roke nad glavo 

in se na mestu zavrtimo. 

Največji "frajerji" 

na celem svetu. 

ustavi jih le 

STOP, saj na 

vesoljnem svetu, 

Na mestu, po prostoru. 

Vsak otrok naredi poljuben 

gibalni motiv. 

Naredimo svoj 

najbolj "frajerski" 

gib. 

so full in cool, so 

full, so full in 

cool v prometu. 

Po prostoru. 
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9.2.2 TEMA: ZIDAMO HIŠKO 

CILJI: 

 Razvijanje socialnih odnosov: pripadnost skupini; delo v paru, 

 vţivljanje v  vloge, 

 razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spoznavanje osnovnih plesnih oblik: iz neorganizirane oblike v organizirano obliko (krog), 

 razvijanje koordinacije v prostoru. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Hiško zidamo (Krajnčan, R., 2004, CD-št. 8). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otrokom zastavimo vprašanje, kako zgradimo hišo? 

 Pogovor kaj vse potrebujemo, da zgradimo hišo in ali lahko hiško zgradimo čisto sami brez 

pomoči prijateljev? 

 Otroci pokaţejo svoje gibalne motive: ţaganje, pleskanje s čopičem, zabijanje ţebljev, 

zlaganje opeke. Nato jim demonstriramo še svoje in povabimo otroke, da jih ponovijo. 

 Ob predvajanju glasbenega posnetka pokaţemo gibalne motive. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Pričnemo tako, da so otroci 

po celotnem prostoru. V 

paru eden od otrok leţi na 

tleh drugi pa ga drţi za 

noge – samokolnica. 

V samokolnico 

naloţimo orodje. 

 Po celotnem prostoru. 

Pripeljemo samokolnico na 

sredino prostora, se 

primemo za roke in 

naredimo velik krog. Roke 

spustimo. 

Odidemo na delo. Pri nas pa hiško 

zidamo, zidamo, 

zidamo, pri nas pa 

hiško zidamo od 

jutra do večera. 

Po celotnem prostoru. 

Dlani polagamo eno na 

drugo. 

Pokaţemo, kako 

zlagamo opeko. 

Najprej moramo 

zloţiti opeko, eno 

na drugo, eno na 

drugo, eno na 

drugo. 

V krogu. 

Dlani polagamo eno na 

drugo, začnemo pri tleh in 

nadaljujemo v višino. 

Gradimo hiško z 

zlaganjem opeke. 

Pri nas opeko 

zlagamo, 

zlagamo, 

zlagamo, pri nas 

opeko zlagamo od 

jutra do večera. 

V krogu. 

Udarjamo s pestmi. Pokaţemo, kako 

zabijamo ţeblje. 

Ali znate zabijat 

ţeblje? 

JAAAAA! Pazite 

na prstke! 

V krogu. 

Eden od otrok v paru 

nastavi hrbet, drugi pa z 

dlanmi "zabija ţeblje". 

Zabijamo ţeblje v 

desko. 

Pri nas ţeblje 

zabijamo, 

zabijamo, 

zabijamo, pri nas 

ţeblje zabijamo 

od jutra do 

V krogu. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-63- 

 

večera. 

Primemo se za roke in 

izmenično krčimo roke. 

Pokaţemo kako 

ţagamo. 

Zdaj pa še ţiga 

ţaga, ţiga ţaga, 

ţiga ţaga. 

Po celotnem prostoru. 

Izmenično krčimo roke. Ţagamo deske. Pri nas pa deske 

ţagamo, ţagamo, 

ţagamo, pri nas 

pa deska ţagamo 

od jutra do 

večera. 

Po celotnem prostoru. 

Z iztegnjeno dlanjo drsimo 

dol in gor. 

Pokaţemo kako 

pleskamo stene. 

Gremo pleskat 

stene! Gor, dol, 

gor, dol, gor, dol. 

V krogu. 

Eden od otrok v paru mirno 

stoji, drugi pa z dlanmi 

"barva steno". Pri tem smo 

pozorni, da "barvanje" 

poteka od glave do pet. 

Pleskamo stene. Pri nas pa stene 

pleskamo, 

pleskamo, 

pleskamo,pri nas 

pa stene pleskamo 

od jutra do večera 

Po celotnem prostoru. 

Primemo se za roke, 

naredimo velik krog. 

Naša velika hiša 

je zgrajena. 

Kdo gre z mano v 

hiško? V našo 

novo hiško? 

JEEEEE! 

V krogu. 

Odkorakamo na sredino 

kroga. Obrnemo se tako, da 

gledamo ven iz kroga in 

veselo pomahamo. 

Veseli smo, ker 

imamo veliko 

novo hiško. 

Potem pa v hiško 

zlezemo, 

zlezemo, zlezemo 

in radi se imamo 

od jutra do 

večera. 

V krogu. 
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9.2.3 TEMA: ČISTILNA AKCIJA 

CILJI: 

 Razvijanje koordinacije gibanja v krogu, 

 razvijanje koordinacije v prostoru: iz organizirane oblike v neorganizirano obliko in 

obratno, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 spoznavanje različnih nivojev: nizko, srednje visoko, visoko, najvišje, 

 vţivljanje v vloge. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Gremo na delo (Rabič M., 2004, CD-št. 9). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Predvajanje glasbenega posnetka. 

 Pogovor o gospodinjskih opravilih. 

 Katere pripomočke uporabljamo za čiščenje in kaj z njimi čistimo? 

 Otroke spodbudimo, da pokaţejo svoj gibalni motiv: pometanje z metlo, drgnjenje z 

gobico, sesanje s sesalcem, brisanje s krpico. 

 Z otroki se dogovorimo, da bomo pospravili tri hiše in otroke razdelimo v tri skupine. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Pričnemo tako, da otroke 

razdelimo v tri manjše 

skupine. Vsaka skupina 

naredi krog. V krogu so 

obrnjeni tako, da gledajo 

drugemu v hrbet, z 

iztegnjenimi rokami drţijo 

za ramena otroka pred sabo. 

Pospravili bomo 

tri hiše. 

Instrumentalni 

začetek. 

Po celotnem prostoru. 

Korakamo v krogu. Gremo pometat. Gremo na delo, na 

delo veselo, 

gremo na delo, na 

delo z metlico. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 

Izstopimo iz kroga in z gibi 

rok ponazorimo pometanje 

z metlo. 

Pometamo po celotnem 

prostoru. 

Pometamo hiško. Pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo z 

metlico. 

Po celotnem prostoru. 

Vsaka skupina naredi krog. 

V krogu so obrnjeni tako, 

da gledajo drugemu v hrbet, 

z iztegnjenimi rokami drţijo 

za ramena otroka pred sabo. 

Pripravimo se za 

naslednje 

opravilo. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 

Korakamo v krogu. Gremo pomivat. Gremo na delo, na 

delo veselo, 

gremo na delo, na 

delo z gobico. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 
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Izstopimo iz kroga 

počepnemo in s pestmi 

drgnemo po tleh. 

Pomivamo po celotnem 

prostoru. 

Pomivamo tla. Pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo z 

gobico. 

Po celotnem prostoru. 

Vstanemo in z gibi rok 

ponazorimo pometanje z 

metlico. 

Pometamo hiško. Pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo z 

metlico. 

Po celotnem prostoru. 

Vsaka skupina naredi krog. 

V krogu so obrnjeni tako, 

da gledajo drugemu v hrbet, 

z iztegnjenimi rokami drţijo 

za ramena otroka pred sabo. 

Pripravimo se za 

naslednje 

opravilo. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 

Korakamo v krogu. Gremo sesat. Gremo na delo, na 

delo veselo, 

gremo na delo s 

sesalnikom. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 

Izstopimo iz kroga, uleţemo 

se na hrbet in se z nogami 

odrivamo od tal. 

Sesamo po celotnem 

prostoru. 

Sesamo hiško. Sesamo, sesamo, 

sesamo, sesamo, 

sesamo, sesamo s 

sesalnikom. 

Po celotnem prostoru. 

Počepnemo iz rokami 

drgnemo po tleh. 

Pomivamo tla. Pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

Po celotnem prostoru. 
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pomivamo z 

gobico. 

Vstanemo in z gibi rok 

ponazorimo pometanje z 

metlico. 

Pometamo hiško. Pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo z 

metlico. 

Po celotnem prostoru. 

Vsaka skupina naredi krog. 

V krogu so obrnjeni tako, 

da gledajo drugemu v hrbet, 

z iztegnjenimi rokami drţijo 

za ramena otroka pred sabo. 

Pripravimo se za 

naslednje 

opravilo. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 

Korakamo v krogu. Gremo brisat 

omare in police. 

Gremo na delo, na 

delo veselo, 

gremo na delo, na 

delo s krpico. 

Po celotnem prostoru, 

v treh krogih. 

Izstopimo iz kroga, 

iztegnemo roke nad glavo in 

mahamo levo in desno nato 

se sklonimo in mahamo 

levo in desno . Brišemo po 

celotnem prostoru. 

Obrišemo visoke 

in nizke omare. 

Brišemo, brišemo, 

brišemo, brišemo, 

brišemo, brišemo 

s krpico 

Po celotnem prostoru. 

Uleţemo se na hrbet in se z 

nogami odrivamo od tal. 

Sesamo hiško. Sesamo, sesamo, 

sesamo, sesamo, 

sesamo, sesamo s 

sesalnikom. 

Po celotnem prostoru. 
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Počepnemo in rokami 

drgnemo po tleh. 

Pomivamo tla. Pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo, 

pomivamo z 

gobico. 

Po celotnem prostoru. 

Vstanemo in z gibi rok 

ponazorimo pometanje z 

metlico. 

Pometamo hiško. Pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo, 

pometamo z 

metlico. 

Po celotnem prostoru. 

V paru se s komolci 

objamejo in se zavrtijo. 

Veselimo se ker 

je hiška zopet 

čista. 

Zdaj je vse 

počiščeno, 

počiščeno, 

počiščeno, zdaj je 

vse počiščeno in 

spet nam je lepo. 

Po celotnem prostoru. 

 

 

                                                     Slika 9.10: Vrtenje v paru 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-69- 

 

9.2.4 TEMA: RECEPT ZA PALAČINKE 

CILJI: 

 Razvijanje koordinacije: vrtenje rok, obračanje dlani in ploskanje z dlanmi; kroţenje z 

iztegnjenimi rokami; sočasno vrtenje na mestu in vrtenje rok, vrtenje v obe strani, 

 razvijanje kvalitete in intenzivnosti giba, 

 razvijanje občutka za osebni prostor, 

 vţivljanje v vloge, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Pa-pa-palačinke (Pavlič, M., 1998, CD-št. 10). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otrokom predvajamo glasbeni posnetek in jih motiviramo, naj pozorno poslušajo, katere 

sestavine in pripomočke potrebujemo za peko palačink. 

 Pogovor nadaljujemo z iskanjem ustreznih gibalnih motivov. Pri tem najprej otroci 

pokaţejo svoje rešitve in nato demonstriramo naš gibalni motiv, ki ga otroci ponovijo. 

 Naredimo zelo velik krog in otrokom damo nalogo, naj se zelo počasi zavrtijo na mestu, ne 

da bi se pri tem dotaknili soseda. Roke so pri vrtenju iztegnjene. Zavrteti se morajo v obe 

strani. 
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 Ko osvojijo vrtenje z iztegnjenimi rokami, vrtenje na mestu nadgradimo z vrtenjem na 

mestu s pokrčenimi rokami v komolcih in kroţenjem z dlanmi (vrtenje kolesa, 

mešalnik,…). 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Pričnemo tako, da naredimo 

velik krog -"lonec", roke 

iztegnemo pred sebe, dlani 

so ena na drugi. 

V veliko posodo 

bomo zmešali 

sestavine za slastne 

palačinke. 

 

V krogu. 

Z rokami iztegnjenimi pred 

sabo ploskamo z dlanmi in 

jih obračamo. 

Pripravimo se na peko 

palačink. 

Pa-pa palačinke,       

pa-pa palačinke, 

palačinke 

pečemo. 

V krogu. 

Z velikimi zamahi z rokami 

zamahujemo v sredino 

kroga. 

Končamo tako, da z rokami 

iztegnjenimi pred sebe 

mešamo v sredino kroga. 

V veliki posodi 

zmešamo sestavine za 

palačinke. 

Mleko, jajca, 

moka, sladkor, 

ščep soli in mešaj 

ti. 

V krogu. 

Roke damo pred sebe in 

vrtimo roke pred sabo, pri 

tem se vrtimo okoli svoje 

osi na mestu. Vrtimo se v 

obe strani. 

Sestavine zmešamo še 

z mešalnikom. 

Oja, trala, ujame 

vsak. (2x) 

V krogu. 

Z rokami iztegnjenimi pred 

sabo ploskamo z dlanmi in 

jih obračamo. 

Pečemo palačinke. Pa-pa palačinke,       

pa-pa palačinke, 

palačinke 

pečemo. 

V krogu. 

Roke dvignemo v zrak in se 

počasi gibljemo proti tlom. 

Ko smo skoraj na tleh, 

skočimo visoko v zrak. 

Končamo tako, da roke 

stisnemo k sebi. 

Kapljica olja polzi po 

vroči ponvi. Med 

peko palačink se 

zabavamo tako, da 

palačinke mečemo v 

zrak. 

Vroča ponev, 

kaplja olja, vrzi v 

zrak, ujame vsak. 

V krogu. 
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 Slika 9.11: Sproščeno leţanje na tleh 

Roke damo pred sebe in 

vrtimo roke pred sabo, pri 

tem se vrtimo okoli svoje 

osi na mestu. Vrtimo se v 

obe strani. 

Z mešalnikom 

zmešamo še več 

palačink. 

Oja, trala, ujame 

vsak. (2x) 

V krogu. 

Z rokami iztegnjenimi pred 

sabo ploskamo z dlanmi in 

jih obračamo. 

Spečemo palačinke še 

za prijatelje. 

Pa-pa palačinke,        

pa-pa palačinke, 

palačinke 

pečemo. 

V krogu. 

Z rokami se dotikamo ust in 

trebuha (marmelada, 

čokolada), roke damo pred 

sebe in jih vrtimo pred sabo 

(in zavij), dlani podrgnemo 

eno ob drugo (pa roke umij). 

Palačinke namaţemo 

z najbolj slastno 

marmelado in 

čokolado, vendar 

preden jih pojemo, si 

moramo umit roke. 

Marmelada, 

čokolada in zavij 

pa roke umij. 

V krogu. 

Drgnemo dlani eno ob 

drugo in se vrtimo okoli 

svoje osi na mestu. Vrtimo 

se v obe strani. 

Umivamo se. Oja, trala, pa roke 

umij. (2 x) 

V krogu. 

Usedemo se na tla v turški 

sed, z gibanjem 

ponazarjamo kako jemo. 

Končamo tako, da 

sproščeno leţimo na tleh. 

Malicamo slastne 

palačinke in ker smo 

jih toliko pojedli, smo 

utrujeni in počivamo. 

Instrumentalni 

zaključek. 

Po celotnem prostoru. 
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9.2.5 TEMA: KIPARJI 

CILJI: 

 Spodbujanje ustvarjalnosti, 

 lastno izraţanje, 

 predstavitev in vrednotenje lastnega ustvarjanja, 

 spodbujanje h kreativnemu reševanju zadane naloge. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 glasbeno didaktična igra 

METODA: 

 metoda improvizacije 

OBLIKA: 

 individualna 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 umirjena klasična glasba 

 glasba za sproščanje 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otrokom pokaţemo fotografije različnih kipov. 

 Nadaljujemo pogovor o kiparjih, kiparstvu in značilnostih kipov. 

 Otroke razdelimo v pare in jih spodbudimo, da sami poskušajo narediti kip. 

 Določimo kiparja, ki bo najprej izdeloval kip s postavljanjem rok, nog, glave in  različnih 

poloţajev drugega otroka. 

 Na začetku tematiko določi vzgojitelj, kasneje naj otrok sam izbere temo na katero bo 

ustvarjal. 

 Ob glasbeni spremljavi pričnejo "kiparji" z ustvarjanjem. 

 Ko ugasnemo glasbo, se kiparji umaknejo. Vsakega otroka pozovemo, da pristopi k 

svojemu izdelku in ga celotni skupini predstavi. 

 Zahtevnost lahko nadgradimo tako, da en "kipar" izdeluje kip iz dveh, treh ali več otrok. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-74- 

 

9.2.6 TEMA: TATOVI 

CILJI: 

 Ustvarjanje lastnih gibalnih motivov, 

 spodbujanje ustvarjalnosti in domišljije, 

 upoštevanje pravil, 

 spodbujanje h kreativnemu reševanju zadane naloge, 

 usvajanje dimenzij prostora, 

 spremljanje in opazovanje dogajanja v prostoru, 

 razvijanje odzivnosti ob upoštevanju značaja glasbe. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 glasbeno didaktična igra 

METODA: 

 metoda improvizacije 

OBLIKA: 

 individualna 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Pink Panther Theme (Mancini, H., 1963, CD-št.1). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otrokom povemo namišljeno zgodbico, da so se ponoči v hiško, ki smo jo zgradili, 

priplazili tatovi. 

 Ob pripovedovanju razvijamo pogovor, kakšni so tatovi, kaj počnejo, kako se skrivajo in 

kdo jih lahko ulovi. 

 Ob glasbenem posnetku se poskušamo vţiveti v vlogo tatov. Pri tem postavimo pravila: 

npr. gibalni motivi so lahko samo na tleh; samo stoje; polstoje … 

 Dodamo še vlogo policista: vzgojitelj se v dogajanje vključi nepričakovano. Med otroci se 

prosto sprehaja, le ti pa se mu morajo umikati. Ob odločni kretnji STOP (s ploskom, 

močnim udarcem z nogo ob tla, …) morajo vsi otroci na mestu obstati in zadrţati gibalni 
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motiv, ki so ga izvajali. Otrok, ki se premakne, je ulovljen in se posede. Vzgojitelj v enem 

sprehodu to večkrat ponovi. Ko odkoraka stran, otroci nadaljujejo z gibanjem po prostoru. 

 Ko otroke seznanimo s pravili, najprej preverimo ali so otroci razumeli pravila. To 

naredimo brez predvajanja glasbenega posnetka. 

 Šele ko smo preverili, da so otroci dobro seznanjeni in razumejo pravila, dodamo glasbeni 

posnetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-76- 

 

GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Pričnemo tako, da se otroci 

skrijejo po celotnem 

prostoru. 

Lopovi se 

skrivajo. 

  

Otroci se plazijo, kotalijo, 

hodijo, … 

Lopovi se 

priplazijo v mesto. 

1. glasbeni motiv. Po celotnem prostoru. 

Hodimo po prostoru, otroci 

se nam umikajo. Z odločno 

potezo nakaţemo STOP in 

otroci morajo obdrţati gib, 

ki so ga izvajali. Otrok, ki 

se premakne je ulovljen in 

se posede. V enem sprehodu 

to večkrat ponovi. 

Policist opreza za 

lopovi. Kogar 

ulovi, gre v zapor. 

2. glasbeni motiv. Po celotnem prostoru. 

Odkorakamo vstran, otroci 

nadaljujejo z gibanjem. 

Policist odkoraka 

iz mesta. 

3. glasbeni motiv. Po celotnem prostoru. 

OPOMBA: 

Policist tako dolgo lovi 

lopove, dokler vseh ne 

ulovi. 

Intenzivnost geste STOP 

lahko ponavljamo večkrat 

zaporedoma, tudi z zelo 

kratkimi presledki. 
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9.2.7 OCENJEVANJE IN ANALIZA 2. STOPNJE 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 

 ŠTEVILO TOČK 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE PROSTORA 5 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE OSNOVNIH PLESNIH OBLIK 3 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE RAZLIČNIH NIVOJEV 5 

RAZVIJANJE KOORDINACIJE 3 

ZAPOMNITEV VRSTNEGA REDA GIBALNIH MOTIVOV 5 

USVAJANJE IN ZAZNAVANJE RITMA 5 

VŢIVLJANJE V VLOGE 5 

IZRAŢANJE LASTNIH GIBALNIH MOTIVOV 5 

REŠEVANJE IN UPOŠTEVANJE NALOG 3 

SOCIALNI ODNOSI 3 

DOSEŢENO ŠTEVILO TOČK 42 

 

LEGENDA: 

1 točka: ZADOVOLJIVO 

3 točke: DOBRO 

5 točk: ZELO DOBRO 

 

ANALIZA 2. STOPNJE 

Število doseţenih točk 42 od moţnih 50: 

Drugo stopnjo zastavljenega programa so otroci zelo dobro usvojili. Pri usvajanju prostora in 

usvajanju različnih nivojev nisem zaznala nobenih teţav. 

Pri izraţanju lastnih gibalnih motivov, vţivljanju v vloge in zapomnitvi vrstnega reda gibalnih 

motivov so se otroci zelo dobro odrezali, kar lahko povezujem s tem, da je celoten program 
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druge stopnje zastavljen tako, da spodbuja ustvarjalnost in kreativnost posameznika in da so 

otroci dobro motivirani. Izbor tem pa izhaja iz okolja, ki ga otroci poznajo. 

Izbor glasbenih podlag je otrokom primeren, saj niso imeli teţav z zaznavanjem ritma, ki je 

enostaven in ga otroci poznajo. 

Dobro sem ocenila reševanje in upoštevanje nalog. Otroci so sledili in upoštevali navodila, 

vendar so pri tem potrebovali kar nekaj spodbude.  Pri  didaktični igri Tatovi sem opazila, da so 

otroci slabše upoštevali navodila in so se bolj osredotočili na to, da niso bili ulovljeni. 

Spoznavanje in usvajanje plesnih oblik in razvijanje koordinacije so dobro usvojili. Manjše 

teţave so imeli z različnimi oblikami vrtenja v prostoru, kadar so bili postavljeni v dve koloni, 

saj so se prvič seznanili s takšno obliko. 

Socialne odnose v skupini sem ocenila dobro. Otroci se med sabo dobro razumejo in upoštevajo. 

Tudi otroci, ki so se skupini priključili kasneje, so bili s strani otrok dobro sprejeti. Opazila sem, 

da so otroci, ki so obiskovali ţe prvo stopnjo, samoiniciativno  pomagali otrokom, ki so se šele 

pridruţili. 

Manjše teţave v skupini sem opazila pri delu v manjših skupinah in iskanju para, saj so se otroci 

zdruţevali po priljubljenosti. Prav tako je skupina, kadar nisem sama oblikovala skupine ali para, 

še vedno razdeljena na deklice in dečke. 
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9.3   TRETJA STOPNJA: POMLAD NA TRAVNIKU 

 VSEBINA 

 

 TEMA: Ptičja telovadba 

 TEMA: Nagajivi zajček Zlatko 

 TEMA: Miške in pomlad 

 TEMA: Kje je medvedek Jaka? 

 TEMA: Zabava 

 TEMA: Pajkova mreţa 

 

 CILJI: 

 

 Vţivljanje v vloge, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 usklajenost gibanja s tempom glasbene spremljave, 

 zapomnitev postavitve v prostoru, 

 zapomnite vrstnega reda gibalnih motivov, 

 zaznavanje ritma, 

 razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibalnih motivov, 

 razvijanje koordinacije v prostoru: iz organizirane oblike v neorganizirano obliko in 

obratno, 

 hoja v krogu – menjava smeri, 

 uporaba rekvizitov: trakovi, obroči, 

 razvijanje socialnih odnosov, 

 usvajanje osnovnih plesnih elementov: vrsta, dve vrsti, 

 uporaba različnih osnovnih plesnih elementov v prostoru: vrsta, krog, 

 uporaba različnih nivojev: nizko, srednje, visoko, najvišje, 

 posnemanje gibalnih motivov, 

 odzivanje na posnemanje gibalnih motivov, 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spodbujanje h kreativnemu reševanju naloge, 

 upoštevanje pravil. 
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 SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetki 

 obroči 

 elastični trakovi ali trakovi iz blaga 
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9.3.1 TEMA: PTIČJA TELOVADBA 

CILJI: 

 Vţivljanje v vloge, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 usklajenost gibanja s tempom glasbene spremljave, 

 zapomnitev postavitve v prostoru. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 ples in ponazarjanje z gibanjem 

METODE: 

 metoda vodenja 

 metoda od vodenja k izmišljanju 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Čičido (Makarovič S., 2001, CD-št. 9) 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otroke vprašamo, katere ptice poznajo in kaj imajo ptice skupnega. 

 Otroke s čarobnimi besedami začaramo v ptice. 

 Otroci se vţivijo v vlogo ptic in izraţajo lastne gibalne motive. 

 Pogovor naveţemo na jutro in otroke motiviramo, da pokaţejo, kako se ptiči prebujajo.  

 Da se ptiči zjutraj dobro prebudijo in raztegnejo svoja krila, jih povabimo na ptičjo 

telovadbo. 

 Ob glasbenem posnetku pričnemo z jutranjo telovadbo. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Začnemo tako, da so otroci 

po prostoru razdeljeni v 

več manjših skupin. 

Otroci sedijo na kolenih, 

glava je sklonjena k 

nogam. Roke so ob telesu. 

Ptički so v svojih 

gnezdih. 

 Po prostoru, sede, v 

več manjših skupinah. 

Dvigujemo in sklanjamo 

glave. 

Počasi se 

prebujamo. 

1. glasbeni motiv 

– čivkanje ob 

spremljavi 

klavirja. 

Po prostoru, sede, v 

več manjših skupinah. 

Počasi v višino iztegnemo 

eno roko, nato še drugo 

roko. 

Pretegujemo svoje 

peruti. 

Ptički bomo na 

hrib poleteli, 

Po prostoru, sede, v 

več manjših skupinah. 

Iztegnemo roki in ju 

stresamo. 

Stresamo svoje 

peruti in 

poskušamo 

poleteti. 

na najvišje drevo 

poleteli. 

Po prostoru, sede, v 

več manjših skupinah. 

Počasi se dvigujemo in 

mahamo z rokami. 

Ptički bomo 

poleteli. 

Zjutraj preden še 

sonce bo vzšlo, na 

vse grlo ţgoleli in 

peli. 

Po prostoru, v več 

manjših skupinah. 

Hodimo po prostoru. 

Pozdravljamo ostale 

otroke. Ves čas mahamo z 

rokami. 

Ptički letamo po 

travniku in 

pozdravljamo 

ostale ptičke. 

Za vrtnice, za 

šmarnice, 

spominčice, 

marjetke, za 

brezovo zelenje, 

za zdravje in 

veselje. Za tople 

majske sapice, za 

sonce in pomlad. 

Pa tudi za 

Po celotnem prostoru. 
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vsakogar, ki ima 

nekoga rad. 

Pritečemo na sredino 

prostora. Vzgojitelj se 

postavi pred skupino. 

Pripravljamo se na 

jutranjo telovadbo. 

Ptički sem, ptički! 

Vrabci, siničke, 

srčki, ščinkavci, 

vrane, srake, 

gremo! 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

Dlani postavimo na rame.  Tri, štiri! Na sredini prostora,       

frontalno. 

Odpiramo – iztegnemo 

roke daleč pred sebe in 

zapiramo –  pokrčimo roke 

in se dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  No, srake!  

Dvignemo – iztegnemo 

roke nad glavo in zapiramo 

–  pokrčimo roke in se 

dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,      

frontalno. 

  Le pogum!  

Odpiramo – iztegnemo 

roke daleč pred sebe in 

zapiramo –  pokrčimo roke 

in se dotaknemo ramen. 

Telovadijo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  Vsi skupaj!  

Odpiramo – iztegnemo 

roke daleč pred sebe in 

zapiramo –  pokrčimo roke 

Telovadijo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-84- 

 

in se dotaknemo ramen. 

  Še hitreje!  

Odpiramo – iztegnemo 

roke daleč pred sebe in 

zapiramo –  pokrčimo roke 

in se dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  No, saj bo!  

Dvignemo – iztegnemo 

roke nad glavo in zapiramo 

– pokrčimo roke in se 

dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  Dobro!  

Odpiramo – iztegnemo 

roke daleč pred sebe in 

zapiramo – pokrčimo roke 

in se dotaknemo ramen. 

Telovadijo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  Tako, ja!  

Dvignemo – iztegnemo 

roke nad glavo in zapiramo 

– pokrčimo roke in se 

dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  Dobro ptički!  

Odpiramo – iztegnemo 

roke daleč pred sebe in 

zapiramo – pokrčimo roke 

in se dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 

  Vrabček , spiš!?  

Dvignemo – iztegnemo 

roke nad glavo in zapiramo 

– pokrčimo roke in se 

dotaknemo ramen. 

Telovadimo s 

svojimi perutmi. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Na sredini prostora,       

frontalno. 
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  Gremo!  

Odletimo v prostor in se 

gibljemo po prostoru. 

Dovolj je bilo 

telovadbe. Ptički 

odletimo proti 

svojemu gnezdu. 

ČI-ČI-DO, ČI-ČI-

DO, ČI-ČI-DO. 

Po celotnem prostoru. 

Končamo tako, da so vsi 

otroci na svojem mestu, 

tam kjer so začeli. 

Ptički smo v 

svojem gnezdu. 

 Po prostoru, sede, v 

več manjših skupinah. 

 

                

Slika 9.12: Prebujanje                                          Slika 9.13: Raztegnemo krila 
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9.3.2 TEMA: NAGAJIVI ZAJČEK ZLATKO 

CILJI: 

 Zaznavanje ritma, 

 razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibalnih motivov, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 razvijanje koordinacije v prostoru: iz organizirane oblike v neorganizirano obliko in 

obratno. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Zajček Zlatko (Krajnčan R., 2002, CD-št. 1). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otrokom povemo zgodbico o Zajčku Zlatku (izhajamo iz besedila pesmi) in pripoved 

ponazorimo z gibalnimi motivi. 

 Povabimo otroke, da sodelujejo pri pripovedovanju tako, da ponavljajo gibalne motive. 

 Otrokom predstavimo instrument: orglice. 

 Ob glasbeni spremljavi ponovimo zgodbico o Zajčku Zlatku. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Začnemo v krogu. Sedimo 

v počepu. 

Glava je sklonjena k tlom. 

Zajček Zlatko spi 

v brlogu. 

 V krogu. 

Počasi se dvigujemo. Ob 

dvigovanju z rokami 

kroţimo pred sabo 

("mlinček"). 

Končamo zravnani. 

Počasi se prebuja. Instrumentalni 

vloţek  – orglice. 

V krogu. 

Dvakrat plosknemo. Počasi se prebuja. Ploskanje. V krogu. 

Počasi se spuščamo proti 

tlom. Ob spuščanju z 

rokami kroţimo pred sabo 

("mlinček"). 

Počasi se prebuja. Instrumentalni 

vloţek – orglice. 

V krogu. 

Dvakrat plosknemo. 

Končamo na tleh. 

Počasi se prebuja. Ploskanje. V krogu. 

Iz počepa se poravnamo. 

Gib je sunkovit. 

Zajček Zlatko se 

hitro vstane. 

Zgodaj zjutraj 

zajček Zlatko, 

V krogu. 

Sklonimo se k tlom. Pobere košek. vzame košek V krogu. 

Poravnamo se, dlani 

poloţimo na ramena. 

Oprta si ga na 

rame. 

in lopatko. V krogu. 

Sproščena hoja ali 

poskakovanje po prostoru. 

Odide do njive, 

kjer raste zelje. 

In s kolesom se 

odpelje, do vasi 

kjer raste zelje. 

Po prostoru. 

Hiter počep. Hitro se skrije. V strahu, da ga 

kdo ne opazi 

Po prostoru. 

Vstanemo. Naredimo dva 

velika zamaha. Najprej z 

eno roko, nato še z drugo 

roko. 

V košek spravi 

veliki zeljni glavi. 

hitro zgrabi, v 

košek spravi 

Po prostoru. 

Z rokami zaokroţimo nad 

glavo. Kroţenje je počasno. 

Zelo veliki zeljni 

glavi. 

dve najlepši zeljni 

glavi 

Po prostoru. 
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Dlani damo na ramena in se 

sproščeno sprehodimo ali 

poskakujemo po prostoru. 

Košek oprtamo na 

rame. 

in se brţ domov 

odpravi. 

Po prostoru. 

Zberemo se v krogu in se 

sproščeno uleţemo. 

Zajček Zlatko se 

je vrnil v svoj 

brlog. 

Zdaj, ko sneg je v 

zajčjem logu, 

V krogu. 

Usedemo se v turški sed. Pripravlja se, da 

bo pojedel zeljni 

glavi. 

Zlatko zleknjen v 

brlogu, 

V krogu. 

Z dlanmi se dotikamo ust. Zajček Zlatko ima 

kosilo. 

zeljne lističe 

grizlja 

V krogu. 

Igramo orglice. Po kosilu 

zadovoljen zaigra 

na orglice. 

in na orglice igra. V krogu. 

  Instrumentalni 

zaključek – 

orglice. 

V krogu. 

OPOMBA: 

Celotna pesem se še enkrat 

ponovi. Ponovimo vse 

gibalne motive. 
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Slika 9.14: Kroţenje z rokami ("mlinček")       Slika 9.15: Kroţenje z rokami ("mlinček") 
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9.3.3 TEMA: MIŠKE IN POMLAD 

CILJI: 

 Hoja v krogu – menjava smeri, 

 uporaba rekvizitov, 

 razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibalnih motivov, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 zapomnite vrstnega reda gibalnih motivov, 

 delo v manjših skupinah. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Nagajiva pomlad (Krajnčan, R., 1988, CD-št. 1). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otrokom predstavimo rekvizit – obroč. 

 Otroke razdelimo v dve manjši skupini in jim razdelimo obroče. 

 Ob drţanju obroča otroci poizkušajo hojo v krogu in menjavo smeri. 

 Ob hoji z obročem otrokom pripovedujemo zgodbico o miškah (zgodbo povzamemo po 

besedilu). 

 Ob glasbenem posnetku zaplešemo. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Z eno roko drţimo obroč, z 

drugo roko mahamo. Otroci 

v krogu hodijo eden za 

drugim. 

Veseli mahamo 

pomladi. 

1. glasbeni motiv. Po prostoru, v dveh 

krogih. 

Z drugo roko preprimemo 

krog in spremenimo smer 

vrtenja. S prosto roko 

mahamo in se vrtimo v 

krogu. 

Veseli mahamo 

pomladi. 

2. glasbeni motiv. Po prostoru, v dveh 

krogih. 

Z eno roko drţimo obroč, z 

drugo roko se primemo za 

bok in korakamo v krogu. 

Veselimo se 

pomladi. 

Ta pomlad je 

nagajiva marsikaj 

pod snegom 

skriva, 

Po prostoru, v dveh 

krogih. 

Počepnemo in odloţimo 

obroč. 

Pod snegom 

najdemo majhen 

popek, 

tukaj popek, Po prostoru, v dveh 

krogih. 

Močan izteg v višino z 

roko. 

Visoko na hribu 

nas pozdravlja 

ţafran. 

tam ţafran, Po prostoru, v dveh 

krogih. 

Visoko v zrak dvignemo 

tudi drugo roko in nad 

glavo z rokami mahamo 

levo in desno. 

Visoko na hribu 

nas pozdravlja 

ţafran. 

rad pokukal bi na 

dan, 

Po prostoru, v dveh 

krogih. 

Roke damo na zadnjico, z 

rokami se boţamo po 

zadnjici in se vrtimo na 

mestu okoli svoje osi. 

Bolijo nas ritke, 

ker smo vso zimo 

sedeli na mrzli 

zemlji. 

tudi miške male 

sive, so si ritke 

prehladile, 

Po prostoru, v dveh 

krogih. 

S prstki pokaţemo visoko v 

zrak. 

Le kdo je kriv? veš kaj sonček, ti 

si kriv, 

Po prostoru, v dveh 

krogih. 
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Z rokami nad glavo 

začnemo delat velik krog, 

ki ga zaključimo v počepu. 

Skrijemo se, kot 

se je skril sonček. 

za oblake si se 

skril. 

Po prostoru, v dveh 

krogih. 

OPOMBA 1: 

V počepu se primemo za 

obroč, se vstanemo in 

ponovimo celotno 

koreografijo. 

Pesmica se v celoti ponovi 

še enkrat. 

   

OPOMBA 2: 

Ko drugič ponovimo, je v 

pesmici instrumentalni del, 

kjer otroci prosto plešejo in 

izvajajo svoje gibalne 

motive. 

Po zaključenem 

instrumentalnem vloţku, 

koreografijo ponovimo še 

enkrat. 
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9.3.4 TEMA: KJE JE MEDVEDEK JAKA? 

CILJI: 

 Usvajanje osnovnih plesnih elementov: vrsta, dve vrsti, 

 uporaba različnih osnovnih plesnih elementov v prostoru: vrsta, krog, 

 razvijanje koordinacije v prostoru: iz organizirane oblike v neorganizirano obliko in 

obratno, 

 uporaba različnih nivojev: nizko, srednje, visoko, najvišje, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Beţi Jaka! (Rabič, M., 2004, CD-št. 1). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otroke vprašamo ali znajo šteti do deset. 

 Skupaj glasno preštejemo in predlagamo igro skrivalnice. 

 Z otroki se igramo skrivalnice. Najprej šteje vzgojitelj, nato štejejo otroci.  

 Otrokom predstavimo zgodbico o medvedku Jaki in njegovih dogodivščinah (zgodbo 

povzamemo po besedilu pesmi). 

 Ob pripovedovanju otroke povabimo, da sledijo gibalnim motivom, ki jih med 

pripovedovanjem prikazujemo. 

 Otroke vprašamo, ali poznajo razliko med kolono in vrsto. 
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 Ko razjasnimo razliko, preverimo ali vsi otroci prepoznajo razliko, zavrtimo glasbo.  
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Stojimo v razkoraku, z 

rokami zapremo oči. 

 Zapri oči, štej do 

deset, 

Po prostoru, frontalno 

v dveh vrstah. 

 Glasno štejemo. En, dva, tri, štiri, 

pet, šest, sedem, 

osem, devet, 

deset! 

Po prostoru, frontalno, 

v dveh vrstah. 

Pogledujemo okoli sebe, 

levo, desno, visoko, nizko, 

okoli sebe, pri sosedu … 

Kje je Jaka? Zdaj poglej in 

povej, kje 

medvedek Jaka 

skrit je spet. 

Po prostoru, frontalno, 

v dveh vrstah. 

Roko damo k čelu in 

naredimo visok izteg s 

prenašanjem teţe na desno 

stran. 

Pogledamo visoko 

na drevo. 

Brţ poglejmo za 

drevo, 

Po prostoru, frontalno, 

v dveh vrstah. 

Postavimo se nazaj v 

razkorak (center) in 

zavrtimo zapestje 

(kretnja ni-ni). 

Tu ga ni. tu ga ni, Po prostoru, frontalno, 

v dveh vrstah. 

Počepnemo ali v polpočepu 

pogledujemo okoli sebe. 

Pogledamo niţje 

pod grmovje. 

za grmovje, za 

vodo, 

Po prostoru, frontalno, 

v dveh vrstah. 

Vstanemo in zavrtimo 

zapestje (kretnja ni-ni). 

Ni ga. tam ga ni. Po prostoru, frontalno, 

v dveh vrstah. 

Stopimo skupaj in  

naredimo velik krog. 

Jaz vem kje je. Meni pa se vse 

bolj zdi, kje 

medvedek Jaka 

zdaj tiči. 

Po prostoru, v krogu. 

V krogu zaplešemo. Veselimo se ker 

smo ugotovili kje 

se skriva. 

Moj medvedek 

Jaka se za panj je 

skril, 

V krogu. 

Z dlanmi se dotikamo ust. Jaka si je zaţelel 

medu. 

da bi pri čebelah 

meda se napil. 

V krogu, na mestu. 
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Razkorak, noge v 

polpočepu, roke damo v 

pas. 

Čebele se 

razjezijo. 

Pa so razjezile se, V krogu, na mestu. 

S prsti se pikamo po 

obrazu. 

In mu popikajo 

smrček. 

smrček mu 

popikale, 

V krogu, na mestu. 

Zbeţimo po prostoru. 

Končamo nazaj v krogu. 

Jaka beţi pred 

njimi. 

Beţi Jaka, beţi 

Jaka, kot te nesejo 

noge! 

Po celotnem prostoru. 

OPOMBA 1: 

Refren (Moj medvedek 

Jaka …) se ponovi še 

enkrat. 

   

  Instrumentalni 

vloţek. 

 

OPOMBA 2: 

Instrumentalni vloţek je 

dovolj dolg, da se lahko 

otroci postavijo v dve vrsti 

oz., da vsak otrok najde 

svoje mesto. 

Celotno koreografijo 

ponovimo še enkrat. 
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                                           Slika 9.16: Visok izteg                         

               

                                          Slika 9.17: Zelo nizko 
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9.3.5 TEMA: ZABAVA 

CILJI: 

 Izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 posnemanje gibalnih motivov, 

 odzivanje na posnemanje gibalnih motivov, 

 usklajenost gibanja s tempom glasbene spremljave, 

 zaznavanje ritma, 

 razvijanje socialnih odnosov. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 rajalna igra 

METODI: 

 metoda od vodenja k izmišljanju 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Soki Soki (vir: YouTube) 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otroke vprašamo, kakšne gibalne motive lahko delamo z rokami, nogami, glavo, rameni, 

boki, … 

 Naredimo velik krog. 

 Vsak otrok se postavi v sredino kroga in pokaţe en svoj gibalni motiv. Vsi za njim 

ponovimo. 

 Igro ponovimo ob glasbenem posnetku. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Pričnemo tako, da stojimo v 

velikem krogu. 

  V krogu. 

Stopimo na sredino kroga, 

kaţemo različne gibalne 

motive – ploskanje, 

poskoki, topotanje z 

nogami, mahanje in 

stresanje z rokami, …. 

Otroci sledijo in ponavljajo 

gibalne motive. 

 Poizkusi 

1, 2, 3 

in 

2, 2, 3. 

Gor, dol, gor, dol, 

stresi vse skrbi. 

Ti plešeš soki 

rašplo, si prvak 

sveta, to skrivnost 

je vsa. 

Gremo skupaj! 

V krogu. 

V paru se zavrtijo.  O soki, soki, soki. 

O soki, soki, soki. 

O soki, soki, soki. 

Urška pleše, hura! 

Po prostoru. 

OPOMBA: Besedilo pesmi 

se ponavlja. 
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                 Slika 9.18: Ponavljanje gibalnih motivov 
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9.3.6 TEMA: PAJKOVA MREŢA 

CILJI: 

 Izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, 

 spodbujanje h kreativnemu reševanju naloge, 

 upoštevanje pravil, 

 uporaba rekvizitov: trakovi, 

 spodbujanje in razvijanje socialnih odnosov, 

 vţivljanje v vloge. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 didaktična igra 

METODA: 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 elastični ali trakovi iz blaga 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otroke vprašamo, če so ţe kdaj videli pajkovo mreţo. Pogovor nadaljujemo o tem kako je 

zgrajena, kako je močna, kakšne oblike je, … 

 Naredimo velik krog in sedemo. 

 Z izštevanko določimo otroka – »pajka«, ki bo spletel mreţo. 

 To naredi tako, da vsakemu otroku v krogu poda v roke en konec traku. Vsak otrok mora v 

roki imeti vsaj en konec traku. Mreţa mora biti čim bolj prepletena. 

 Ko je mreţa spletena jo mora »pajek« preplezati. Pri tem otroka spodbujamo, da poišče 

čim več lukenj in poišče čim več rešitev. 
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 »Pajek« se mreţe ne sme dotakniti. Ko se mreţe dotakne, se mreţa podre in določimo 

novega »pajka«. 
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9.3.7 OCENJEVANJE IN ANALIZA 3. STOPNJE 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 

 ŠTEVILO TOČK 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE PROSTORA 5 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE OSNOVNIH PLESNIH OBLIK 3 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE RAZLIČNIH NIVOJEV 5 

RAZVIJANJE KOORDINACIJE 3 

ZAPOMNITEV VRSTNEGA REDA GIBALNIH MOTIVOV 3 

USVAJANJE IN ZAZNAVANJE RITMA 5 

VŢIVLJANJE V VLOGE 5 

IZRAŢANJE LASTNIH GIBALNIH MOTIVOV 3 

REŠEVANJE IN UPOŠTEVANJE NALOG 5 

SOCIALNI ODNOSI 5 

DOSEŢENO ŠTEVILO TOČK 42 

 

LEGENDA: 

1 točka: ZADOVOLJIVO 

3 točke: DOBRO 

5 točk: ZELO DOBRO 

 

ANALIZA 3. STOPNJE 

Število doseţenih točk 42 od moţnih 50: 

Tretjo stopnjo sem, kljub zahtevnosti, ocenila zelo dobro, kar povezujem s tem, da otroci 

razumejo in sprejemajo način dela. 

Otroci so pridobili občutek za pripadnost skupini. Med otroki ni bilo zaznati nesoglasij. Skupina 

se je poenotila in ni bila razdeljena na deklice in dečke. 
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Otroci so se spoznali z različnimi postavitvami  v prostoru, kjer sem opazila teţave pri  prehodu 

iz kroga v vrsto. Nekateri otroci si niso sami znali poiskati prostora. 

Otroci so se spoznali tudi z zahtevnejšimi gibalnimi motivi in menjavami plesnih oblik v 

prostoru. Prav tako so glasbene podlage, v ritmičnem smislu, zahtevnejše in tem dejstvom 

pripisujem nekoliko slabšo zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov. 

Pri rajalni igri sem pri nekaterih otrocih opazila, da imajo teţave z izraţanje lastnih gibalnih 

motivov. Nekateri otroci so ponavljali predhodne gibalne motive in so le ob spodbudi pokazali 

svoj gibalni motiv. 
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9.4   ČETRTA STOPNJA: PIKA NOGAVIČKA IN PRIJATELJI 

 VSEBINA: 

 

 TEMA: Pika Nogavička 

 TEMA: Vila Čira Čara 

 TEMA: Opice 

 TEMA: Gusarji 

 TEMA: Čarovnik Fič Firič 

 

 CILJI: 

 

 Krepitev ravnoteţja, 

 razvijanje koordinacije: vrtenje v paru, 

 razvijanje koordinacije: hoja iz kroga – hoja v krog; vrtenje iz kroga, 

 razvijanje koordinacije v prostoru: iz organizirane oblike v neorganizirano obliko in 

obratno, 

 razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibov, 

 razvijanje občutka za kvaliteto izraţenih gibov, 

 uporaba različnih osnovnih plesnih oblik v prostoru: krog, kolona, 

 spoznavanje osnovne plesne oblike: dve vrsti, 

 spoznavanje različnih nivojev: zelo nizko – zelo visoko, 

 vţivljanje v  vloge, 

 usvajanje korakanja naprej in korakanja nazaj, 

 usvajanje postavitve v prostoru, 

 izpolnjevanje določene vloge in naloge, 

 usklajenost gibanja z glasbeno spremljavo, 

 iskanje in izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 razvijanje občutka za pripadnost v skupini. 

 

 SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetki 

 rutice, trakovi 
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9.4.1 TEMA: PIKA NOGAVIČKA 

CILJI: 

 Razvijanje ravnoteţja, 

 razvijanje koordinacije: vrtenje v paru, 

 razvijanje koordinacije v prostoru: iz organizirane oblike v neorganizirano obliko in 

obratno, 

 razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibov, 

 spoznavanje različnih nivojev: zelo nizko – zelo visoko, 

 vţivljanje v vloge. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODE: 

 metoda vodenja 

 metoda od izmišljanja k vodenju 

 metoda improvizacije 

OBLIKA: 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Pika (Vilar, S., 2000,CD-št. 2). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Na kratko predstavimo zgodbo o Piki Nogavički. 

 Predstavimo njene lastnosti: rdeča lička, pegice na nosu, preveliki čevlji, pisane nogavice, 

navihanost, … 

 Z otroki iščemo rešitev, kako bi lahko vse te lastnosti prikazali z gibi. 

 Najprej otroci pokaţejo svoje rešitve in ideje, nato jim mi pokaţemo svoje rešitve. 

 Ob glasbenem posnetku  prikaţemo dogovorjene gibalne motive. 
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GIBALNI MOTIV VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Primemo se za roke in iz 

gruče naredimo velik krog, 

z vstran iztegnjenimi rokami 

se zavrtimo okoli svoje osi 

in na mestu korakamo. 

Napihujemo velik 

balon. 

Instrumentalni 

uvod. 

V krogu, na mestu. 

Roke damo v zrak in 

pomahamo v eno in v drugo 

stran, to ponovimo štiri krat. 

Poboţamo se po licih. 

Smo navihani. Pika Nogavička 

ima rdeča lička, 

V krogu, na mestu 

Roke damo v zrak in 

pomahamo v eno in v drugo 

stran, to ponovimo štiri krat. 

Norčavo se zavrtimo okoli 

svoje osi. 

Smo navihani. Pika Nogavička 

navihano dekle. 

V krogu, na mestu 

OPOMBA: celotni gibalni 

motiv Pika nogavička 

ponovimo še enkrat. 

   

S prstom se popikamo po 

obrazu. 

Pokaţemo pegice. Pegice na nosu V krogu, na mestu. 

Visoko v zrak dvignemo 

eno nogo in pokaţemo na 

stopala; enako naredimo z 

drugo nogo. 

Pokaţemo velike 

čevlje. 

in prevelike 

čevlje ima, 

V krogu, na mestu. 

Iztegnemo se visoko v zrak, 

roke so iztegnjene, noge v 

razkoraku in se hitro 

pokrčimo in nato spet 

zravnano vstanemo. 

Skrijemo se pred 

deţjem. 

roţice zaliva, ko 

pada deţ z neba. 

V krogu, na mestu. 

OPOMBA: celotni gibalni 

motiv Pika Nogavička 

ponovimo še enkrat. 

 

Pika Nogavička 

ima rdeča lička, 

Pika Nogavička 
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navihano dekle. 

Iztegnjeni smo v razkoraku, 

roke so v zraku in dlani so 

skupaj. 

Vila Čira Čara. V vili Čira Čara 

z gospodom 

Fickom pije čaj, 

V krogu, na mestu. 

Stečemo po celotnem 

prostoru. Zaključimo na 

mestu v krogu. 

Beţimo pred 

policistom in se 

vrnemo nazaj v 

vilo Čira Čara. 

a na strehi hiše 

lovi jo policaj. 

Po celotnem prostoru. 

Ponovimo gibalni motiv 

Pika Nogavička. 

Smo navihane 

Pike Nogavičke. 

Pika Nogavička 

ima rdeča lička, 

Pika Nogavička 

navihano dekle. 

V krogu, na mestu. 

Poiščemo par, zdruţimo 

komolce in se štirikrat 

zavrtimo. Odidemo v gručo, 

se primemo za roke in iz 

gruče naredimo krog ter se z 

vstran iztegnjenimi rokami 

zavrtimo na mestu. 

Plešemo s 

prijatelji. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po prostoru. 

Ponovimo gibalni motiv 

Pika Nogavička. 

 Pika Nogavička 

ima rdeča lička, 

Pika Nogavička 

navihano dekle. 

V krogu, na mestu. 
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                  Slika 9.19: Gruča  
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9.4.2 TEMA:VILA ČIRA ČARA 

CILJI: 

 Usvajanje korakanja naprej in korakanja nazaj, 

 usvajanje postavitve v prostoru, 

 izpolnjevanje določene vloge in naloge, 

 usklajenost gibanja z glasbeno spremljavo, 

 spoznavanje osnovne plesne oblike: dve vrsti. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Vila Čira Čara (Kenda Hussu, D., 2002, CD-št. 1). 

 manjše rutice ali trakovi 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Zavrtimo glasbeni posnetek. 

 Otroke vprašamo katere instrumente so slišali ob poslušanju posnetka. 

 Otroci pokaţejo kako se brenka na kitaro in kako se igra na violino. 

 Otroke razdelimo v dve skupini: VIOLINE in KITARE. Otroci so v počepu. Kadar 

pokličemo violine, otroci iz skupine VIOLINE vstanejo in zaigrajo na violine in igrajo tako 

dolgo, dokler ne pokličemo KITARE. Ko se vstanejo in začnejo igrati otroci na kitare, se 

otroci iz skupine VIOLINE posedejo in obratno. To večkrat ponovimo oz. ponavljamo tako 

dolgo, da otroci usvojijo svojo vlogo. Ta igra je izpeljanka igre DAN – NOČ. 
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 Skupini lahko ločimo tudi tako, da eni skupini otrok okoli rok zaveţemo rutico. 

 Didaktična igra za usvajanje prostora in postavitve v prostoru. 

 Ob glasbenem posnetku večkrat ponovimo koreografijo. 

 

DIDAKTIČNA IGRA ZA USVAJANJE PROSTORA IN POSTAVITVE V PROSTORU 

 

Otroci prosto stojijo po celotnem prostoru. Vzgojitelj pove nalogo, zapre oči in šteje do pet. V 

tem času morajo otroci pravilno izpolniti zadano nalogo. 

Npr.: »Ko bom zaprla oči in preštela do pet, morate narediti krog (ali kolono ali vrsto).« 

 

Če so nalogo uspešno rešili, vzgojitelj pove naslednjo nalogo. 

Npr.: »Ko bom zaprla oči in preštela do pet, morate narediti dva kroga (ali dve koloni ali dve 

vrsti).« 

 

V kolikor ugotovimo, da otroci vse naloge pravilno rešijo, se lahko poigramo tako, da damo 

nalogo: ena vrsta in en krog, ipd. 

 

Igra je primerna tudi za razvijanje socialnih odnosov, saj otroci nimajo časa razmišljati s kom 

bodo naredili krog ali kolono. Pomembno je, da nalogo pravilno izpolnijo. 

 

Pri izvajanju nalog pa pridejo do izraza in potrditev tudi otroci, ki imajo radi vlogo vodje. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

 

Začnemo v dveh vrsta, v počepu. 
 

   

Prva vrsta se dvigne, iztegne eno 

roko, z drugo ponazarjamo igranje 

violine. 

Zaključimo v počepu. 

Igramo violino. 1. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – violina. 

Na mestu, v dveh 

vrstah, frontalno. 

Druga vrsta vstane in ponazarja 

igranje kitare. 

Zaključimo v počepu. 

Igramo kitaro. 2. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – kitara. 

Na mestu, v dveh 

vrstah, frontalno. 

Prva vrsta se dvigne, iztegne eno 

roko, z drugo ponazarjamo igranje 

violine. 

Zaključimo v počepu. 

Igramo violino. 3. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – violina. 

Na mestu, v dveh 

vrstah,  frontalno. 

Druga vrsta vstane in ponazarja 

igranje kitare. 

Zaključimo v počepu. 

Igramo kitaro. 4. glasbeni motiv,  

instrumentalni 

vloţek – kitara. 

Na mestu, v dveh 

vrstah frontalno. 

Počasi vstanemo in korakamo na 

mestu. 

Pripravljamo se na 

sprehod. 

Instrumentalni 

vloţek. 

Na mestu, v dveh 

vrstah. 

Korakamo naprej. Zaključimo 

zravnani na mestu. 

Gremo na sprehod 

do konca ceste. 

Na robu mesta kjer 

se cesta ţe konča. 

Po prostoru v dveh 

vrstah, frontalno. 

Stopimo v razkorak, dvignemo 

roke nad glavo in stisnemo dlani. 

Pokaţemo veliko 

vilo Čira Čara. 

Tam je hiša in v 

tej hiši Pika je 

doma, 

Na mestu, v dveh 

vrstah, frontalno. 

Roke damo na čelo in pogledamo 

v eno stran in nato še v drugo in 

se zavrtimo na mestu. 

Razgledujemo se 

po okolici vile 

Čira Čara. 

okoli hiše nizek 

plot in vrt, mehka 

trava v njej polno 

roţ in v njem 

vrtnari krt. 

Na mestu, v dveh 

vrstah, frontalno. 
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Odkorakamo na svoje mesto. Razgledujemo se 

po okolici vile 

Čira Čara. 

Če greš mimo in 

pokukaš tam čez 

plot, 

Na mestu, v dveh 

vrstah, frontalno. 

Veselo mahamo. Ficko pozdravlja 

prijatelje. 

te pozdravi Ficko, 

opičji gospod, na 

verandi bel 

konjiček rezgeta, 

komaj čaka, da bi 

s Piko kam 

odjezdila. 

Na mestu, v dveh 

vrstah, frontalno. 

Otroci v prvi vrsti počepnejo in 

dvignejo roko, en prst drţijo v 

zraku, medtem ko otroci iz druge 

vrste pridejo do svojega para, se 

dotaknejo prsta in se vrtijo okoli 

otroka, ki čepi. 

Zabava v vili Čira 

Čara. 

Na vsem svetu ji 

ni para kdor v njo 

vstopi ga očara, to 

je hiša dobra stara, 

slavna vila Čira 

Čara. 

Hiša dobra stara, 

kdor v njo vstopi 

ga očara, 

V vrsti. 

Otroci, ki poplesujejo odkorakajo 

na svoje mesto, otroci, ki čepijo 

vstanejo. Zaključimo tako, da vsi 

otroci stojijo v dveh vrstah, 

frontalno. 

Zabava v vili Čira 

Čara se konča in 

odidemo domov. 

to je hiša dobra 

stara, slavna vila 

Čira Čara. 

V dveh vrstah. 

OPOMBA: 

Ponovimo celotni gibalni motiv 

igranja na violino in kitaro. 

Ponovimo tudi vse gibalne motive 

v nadaljevanju, saj se glasbeni 

motiv ponovi. 

   

Zaključimo tako, da vsi otroci 

veselo igrajo na violino ali kitaro. 

Igranje na kitare in 

violine 

Instrumentalni 

vloţek. 

Po celotnem prostoru. 
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Slika 9.20: Krog                                             Slika 9.21: Kolona in v ozadju krog 
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9.4.3 TEMA: OPICE 

CILJI: 

 Razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibov, 

 vţivljanje v vloge, 

 iskanje in izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 razvijanje koordinacije: hoja iz kroga – hoja v krog; vrtenje iz kroga. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 skupinska 

 individualna 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

glasbeni posnetek: Opice (Sulejmanovič, G., 1999, CD-št. 9). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Otroke s čarobnimi besedami začaramo v opice. 

 Otroci se vţivijo v vlogo opice in razvijajo svoje gibalne motive. 

 Otrokom povemo zgodbico o navihanih opicah. 

 Pripoved ponazarjamo z gibanjem: sprehod v krog (opice se pozdravijo), odhod iz kroga 

(opice se poslovijo), vrtenje iz kroga. 

 Ob glasbenem posnetku zaplešemo. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Začnemo tako, da vsi 

otroci v sedijo v počepu ali 

na kolenih. 

Glava je stisnjena k telesu. 

Opice se skrivajo.  Po celotnem prostoru. 

Z dlanmi udarjamo po tleh 

ali po svojih nogah. 

Opice bobnajo. 1. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – močno 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

Počasi se iztegnemo v 

stoječ poloţaj. 

Opice se 

pokaţejo. 

2. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – 

naraščajoče 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

Otroci se počasi 

sprehodijo do sredine 

prostora. 

Grejo na sprehod, 

kjer se po navadi 

dobivajo. 

Pod staro palmo so 

se zbirale. 

Po celotnem prostoru. 

Zmigujejo, stresajo z 

glavo. 

Opice se 

prepirajo. 

Kričale, vpile, se 

prepirale. 

V gruči. 

Iz sredine se počasi 

odvrtijo v prostor. Roke so 

pri vrtenju iztegnjene iz 

ramen. 

Dovolj je bilo 

prepira in se 

razidejo. 

Kosmate afne iz 

celega sveta, človek 

bi si mislil da, 

Po celotnem prostoru. 

Poskakovanje iz ene na 

drugo nogo, mahanje z 

rokami, dotikanje z 

zadnjicami, … 

Opice so 

navihane in 

razposajene. 

takšne so te opice, 

opice, opice, takšne 

so te opice 

Po celotnem prostoru. 

Počep. Hitro se skrijejo, 

da jih kdo ne vidi, 

kako so 

razposajene. 

navihane! Po celotnem prostoru. 
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Poskakovanje iz ene na 

drugo nogo, mahanje z 

rokami, dotikanje z 

zadnjicami, … 

Opice so 

navihane in 

razposajene. 

Takšne so te opice, 

opice, opice, takšne 

so te opice 

Po celotnem prostoru. 

Počep. Hitro se skrijejo, 

da jih kdo ne vidi, 

kako so 

razposajene. 

navihane! Po celotnem prostoru. 

Z dlanmi udarjamo po tleh 

ali po svojih nogah. 

Opice bobnajo. 1. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – močno 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

Počasi se iztegnemo v 

stoječ poloţaj. 

Opice se 

pokaţejo. 

2. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – 

naraščajoče 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

Otroci se počasi 

sprehodijo do sredine 

prostora. 

Grejo na sprehod, 

kjer se po navadi 

dobivajo. 

Pod staro palmo so 

se zbirale. 

Po celotnem prostoru. 

S prsti se dotikamo drug 

drugega po glavi, hrbtu, 

rokah, … 

Opice se čistijo. Uši in bolhe si 

obirale. 

V gruči. 

Iz sredine se počasi 

odvrtijo v prostor. Roke so 

pri vrtenju iztegnjene iz 

ramen. 

Ker so se očistile, 

se razidejo. 

Kosmate afne iz 

celega sveta, človek 

bi si mislil da, 

Po celotnem prostoru. 

Poskakovanje iz ene na 

drugo nogo, mahanje z 

rokami, dotikanje z 

zadnjicami, … 

Opice so 

navihane in 

razposajene. 

Takšne so te opice, 

opice, opice, takšne 

so te opice 

Po celotnem prostoru. 

Počep. Hitro se skrijejo, 

da jih kdo ne vidi, 

navihane! Po celotnem prostoru. 
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kako so 

razposajene. 

Poskakovanje iz ene na 

drugo nogo, mahanje z 

rokami, dotikanje z 

zadnjicami, … 

Opice so 

navihane in 

razposajene. 

Takšne so te opice, 

opice, opice, takšne 

so te opice 

Po celotnem prostoru. 

Počep. Hitro se skrijejo, 

da jih kdo ne vidi, 

kako so 

razposajene. 

navihane! Po celotnem prostoru. 

Z dlanmi udarjamo po tleh 

ali po svojih nogah. 

Opice bobnajo. 1. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – močno 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

Počasi se iztegnemo v 

stoječ poloţaj. 

Opice se 

pokaţejo. 

2. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – 

naraščajoče 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

Otroci se počasi 

sprehodijo do sredine 

prostora. 

Grejo na sprehod, 

kjer se po navadi 

dobivajo. 

Pod staro palmo so 

se zbirale. 

Po celotnem prostoru. 

Pokaţemo različne 

"manekenske poze". 

Katera opica je 

najlepša? 

Z banano v ustih so 

pozirale. 

V gruči. 

Iz sredine se počasi 

odvrtijo v prostor. Roke so 

pri vrtenju iztegnjene iz 

ramen. 

Ker se ne morejo 

odločiti katera je 

najlepša, se 

razidejo. 

Kosmate afne iz 

celega sveta, človek 

bi si mislil da, 

Po celotnem prostoru. 

Poskakovanje iz ene na 

drugo nogo, mahanje z 

rokami, dotikanje z 

zadnjicami, … 

Opice so 

navihane in 

razposajene. 

Takšne so te opice, 

opice, opice, takšne 

so te opice 

Po celotnem prostoru. 
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Počep. Hitro se skrijejo, 

da jih kdo ne vidi, 

kako so 

razposajene. 

navihane! Po celotnem prostoru. 

Poskakovanje iz ene na 

drugo nogo, mahanje z 

rokami, dotikanje z 

zadnjicami, … 

Opice so 

navihane in 

razposajene. 

Takšne so te opice, 

opice, opice, takšne 

so te opice 

Po celotnem prostoru. 

Počep. Hitro se skrijejo, 

da jih kdo ne vidi, 

kako so 

razposajene. 

navihane! Po celotnem prostoru. 

Z dlanmi udarjamo po tleh 

ali po svojih nogah. 

Opice bobnajo. 1. glasbeni motiv, 

instrumentalni 

vloţek – močno 

bobnanje. 

Po celotnem prostoru. 

 

 

Slika 9.22: Navihane opice 
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Slika 9.23: Bobnanje 1 

 

Slika 9.24: Bobnanje 2 
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9.4.4 TEMA: GUSARJI 

CILJI: 

 Razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibov, 

 razvijanje občutka za kvaliteto izraţenih gibov, 

 vţivljanje v vloge, 

 krepitev ravnoteţja, 

 izraţanje lastnih gibalnih motivov, 

 uporaba različnih osnovnih plesnih elementov v prostoru: krog, kolona, 

 razvijanje občutka za pripadnost v skupini. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODE: 

 metoda vodenja 

 metoda od izmišljanja k vodenju 

 metoda improvizacije 

OBLIKI: 

 skupinska 

 individualna 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Gusarska (Krajnčan, R., 2001, CD-št. 2). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Predstavimo zgodbico o Pikinem očetu, ki je bil velik pomorščak. Plul je z veliko ladjo in 

se bojeval s strašnimi gusarji. 

 Otroci pokaţejo kako strašni in močni so lahko gusarji. 

 Posedemo se v veliko gusarsko ladjo in poizkusimo veslati. Vzgojiteljica je v vlogi 

kapetana. Preveri svojo posadko. 

 Vsi otroci sedijo v koloni tako, da je med njimi dovolj prostora za gibanje naprej in nazaj. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-122- 

 

 Noge poravnane (otroci naj nog ne krčijo med veslanjem) in raztegnjene v črko V. 

 Hrbtenica je ravna. 

 Roke so v višini ramen 

 Začnemo z veslanjem. Pri tem pazimo, da je nagib daleč naprej, nagib nazaj pa le toliko, da 

poravnamo hrbtenico. Veslanje je sinhrono. 

 Ker prihaja veliko neurje, gusarji razprejo jadra. Neurje je tako močno, da gusarji popadajo 

v morje in morajo priplavati do otoka. 

 Gusarji imajo tudi gusarski pozdrav. 

 GUSARSKI POZDRAV: Zberemo se skupaj in v sredino kroga iztegujemo roke tako, da 

dlani polagamo eno na drugo. Med polaganjem dlani govorimo: hej, haj, hej, haj, … Ko so 

vse roke v sredini, roke dvignemo v zrak in glasno vzkliknemo MI SMO GUSARJI! Na 

besedo gusarji z rokami ponazorimo kako močne in velike mišice imamo. 

 Ob glasbeni spremljavi se vţivimo v vlogo gusarjev. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Pričnemo tako, da smo v 

krogu, sklonjeni naprej. Z 

rokami za ramenih 

objamemo soseda na levi in 

desni strani. 

Gusarji so v 

gusarski drţi. 

 V krogu. 

Rahlo nihamo v eno in 

drugo stran. 

Gusarji so v 

gusarski drţi. 

Auuuu, a, 

auuu, a. 

V krogu. 

Ritensko, z odločnimi 

koraki hodimo iz kroga. Z 

rokami nihamo pred sabo. 

Gusarji gredo na 

gusarski pohod. 

Mi smo strašni 

gusarji, 

V krogu. 

Počasi se zavrtimo okoli 

svoje osi. 

Gusarji gredo na 

gusarski pohod. 

strah, trepet V krogu. 

Se ustavimo in z rokami 

odločno pokaţemo 

"mišice". 

Pokaţejo, kako 

močni in strašni 

gusarji so. 

morja. V krogu. 

Korakamo nazaj v krog. Gusarji gredo na 

gusarski pohod. 

Mi smo strašni 

gusarji, 

V krogu. 

Počasi se zavrtimo okoli 

svoje osi. 

Gusarji gredo na 

gusarski pohod. 

ves svet nas V krogu. 

Se ustavimo in z rokami 

odločno pokaţemo 

"mišice". 

Pokaţejo, kako 

močni in strašni 

gusarji so. 

pozna. V krogu. 

Razgledujemo se po 

prostoru. Visoko, nizko, v 

počepu, na vse strani. 

Razgledujejo se po 

oceanu. 

Skozi bitke in 

neurja naša slavna 

ladja pluje. 

Kapitan naš 

enooki pa načrte 

nore kuje. 

V krogu in po 

prostoru. 
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Zberemo se skupaj. V 

sredino kroga iztegujemo 

roke in dlani polagamo eno 

na drugo. 

Gusarji so 

prijatelji in skupaj 

so nepremagljivi. 

Hej, haj, hej haj V krogu. 

Iz kroga pokaţemo 

"mišice". 

Močni in strašni 

gusarji. 

mi smo gusarji. V krogu. 

V sredino kroga iztegujemo 

roke in dlani polagamo eno 

na drugo. 

Gusarji so 

prijatelji in skupaj 

so nepremagljivi. 

Hej, haj, hej haj V krogu. 

Iz kroga pokaţemo 

"mišice". 

Močni in strašni 

gusarji. 

mi smo gusarji. V krogu. 

Posedemo se v kolono en 

za drugim. Noge so razprte 

in zravnane. Hrbet imamo 

zravnan. Roke pred sabo. 

Pri tem pazimo, da imajo 

otroci med sabo dovolj 

prostora. 

Imajo veliko 

gusarko ladjo. 

Instrumentalni 

vloţek 1. 

V koloni, na tleh. 

Nagibamo se globoko 

naprej in se vračamo v 

zravnan poloţaj –veslamo. 

OPOMBA: 

veslamo sinhrono; vsi 

naenkrat naprej in vsi 

naenkrat nazaj v zravnan 

poloţaj. Pazimo, da 

hrbtenico v celoti 

zravnamo. 

Odplujejo. Vsa posadka je 

izbrana, le naš 

kuhar ta je joj. Ne 

napolni ti trebuha, 

lačen spat boš šel 

nocoj. Ţganci 

kakor ţagovina in 

betonski so 

polpeti in polenta , 

da te fenta, 

gumijasti so 

špageti. 

V koloni, na tleh. 

Potolčemo se po nogah. Glasni in strašni 

gusarji. 

Hej, haj, hej haj V koloni, na tleh. 

Pokaţemo "mišice".  mi smo gusarji. V koloni, na tleh. 
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Potolčemo se po nogah.  Hej, haj, hej haj V koloni, na tleh. 

Pokaţemo "mišice".  mi smo gusarji. V koloni, na tleh. 

Roke damo nad glavo in 

dlani stisnemo v pest. 

Nagibamo se v levo in v 

desno. 

Nihanje je vedno niţje. 

Otroci se odkotalijo iz 

kolone v prostor. 

Po prostoru prikazujejo 

vsak svoj gibalni motiv 

plavanja. 

Prihaja nevihta in 

razprejo jambor. 

Vendar je nevihta 

tako močna, da 

popadajo v morje 

in se morajo rešiti 

s plavanjem. 

Instrumentalni 

vloţek 2. 

V koloni, na tleh.        

Po celotnem prostoru. 

Stresamo noge, roke, glavo. Mokri smo in 

potrebno se je 

posušiti. 

Pazi, pazi kuhar 

dragi, da ne padeš 

nam čez krov. 

Po celotnem prostoru. 

Z odločnimi koraki 

prikorakamo v krog. 

Pogledamo, če 

smo se vsi rešili iz 

morja. 

Čim prej se nauči 

kuhat ali pa plaval 

boš domov. 

Po celotnem prostoru. 

V sredino kroga iztegujemo 

roke in dlani polagamo eno 

na drugo. 

Gusarji so 

prijatelji in skupaj 

so nepremagljivi. 

Hej, haj, hej haj V krogu. 

Iz kroga pokaţemo 

"mišice". 

Močni in strašni 

gusarji. 

mi smo gusarji. V krogu. 

V sredino kroga iztegujemo 

roke in dlani polagamo eno 

na drugo. 

Gusarji so 

prijatelji in skupaj 

so nepremagljivi. 

Hej, haj, hej haj V krogu. 

Iz kroga pokaţemo  

"mišice". 

Močni in strašni 

gusarji. 

mi smo gusarji. V krogu. 
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Slika 9.25: Sedimo v gusarski ladji 
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9.4.5 TEMA: ČAROVNIK FIČ FIRIČ 

CILJI: 

 Razvijanje občutka za intenzivnost izraţenih gibov, 

 razvijanje občutka za kvaliteto izraţenih gibov, 

 vţivljanje v vloge, 

 zapomnitev vrstnega reda gibalnih motivov, 

 usklajenost gibanja s tempom glasbene spremljave. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 plesno uprizarjanje in dramatizacija 

METODI: 

 metoda vodenja 

 metoda od izmišljanja k vodenju 

OBLIKA: 

 skupinska 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 glasbeni posnetek: Hokus Pokus (Sulejmanovič, G., 1999, CD-št. 8). 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Pika Nogavička se odpravi v cirkus, kjer čara svetovno znan čarovnik Fič Firič. 

 Otrokom predstavimo zgodbo čarovnika Fič Firiča, ki jo povzamemo po besedilu pesmice. 

 Otroke vprašamo ali poznajo kakšne čarobne besede. 

 Otroke spodbudimo, da pokaţejo lastni gibalni motiv za čarobne besede. 

 Otrok, ki se domisli svojih čarobnih besed, začara ostale otroke v ţival, predmet, … 

 Nazadnje predstavimo še naše čarobne besede in gibalne motive, ki jih bomo uporabili v 

koreografiji. 

 Otroke povabimo, da se naučijo naših čarobnih besed. 

 Ob glasbenem posnetku gibalne motive vključimo v koreografijo in s pripovedovanjem 

vodimo ob glasbeni podlagi. 
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GIBALNI MOTIV 
VSEBINSKI 

MOTIV 

GLASBENI 

MOTIV 

PORAZDELITEV 

PROSTORA 

Sedimo na kolenih, telo 

pokrčeno h kolenom, roke 

so na hrbtu. 

Čarovnik je skrit.  V dveh vrstah, na tleh. 

Počasi poravnamo 

hrbtenico in dvignemo 

glavo. Še vedno sedimo na 

kolenih. 

Počasi se 

predstavi ljudem. 

Ţivel je nekoč 

čarovnik 

V dveh vrstah, na tleh. 

Roke dvignemo visok nad 

glavo. 

 po imenu V dveh vrstah, na tleh. 

Dlani odpiramo in 

zapiramo. 

Strese čarovniški 

prah. 

Fič Firič. V dveh vrstah, na tleh. 

Primemo se za nos in 

zmigujemo z glavo. 

Ali zna čarati? Vse ljudi za nos je 

vlekel, 

V dveh vrstah, na tleh. 

Roko iztegnemo pred seboj 

in s prstom pokaţemo ne-

ne. 

Ne, ne. Sploh ne 

zna čarati. 

čarati pa ni znal 

nič. 

V dveh vrstah, na tleh. 

Počasi se dvigujemo in 

poravnamo telo. Stopimo v 

razkorak. 

Vendar je velik 

in mogočen 

čarovnik. 

Da se pred ljudmi 

postavi, Fič Firič 

je hitro vstal. 

V dveh vrstah. 

Dvignemo roke visoko nad 

glavo. 

Vendar je velik 

in mogočen 

čarovnik. 

Dvignil roke je 

visoko 

V dveh vrstah. 

Roke spuščamo v pas. V pasu 

se primemo. 

Pripravlja svojo 

čarovnijo. 

in takole je dejal: V dveh vrstah. 

Iztegnemo eno roko in jo 

drţimo iztegnjeno pred sabo. 

Čaramo. HOKUS V dveh vrstah. 

Iztegnemo še drugo roko. Čaramo. POKUS V dveh vrstah. 

Roko poloţimo na nasprotno 

ramo in jo drţimo. 

Čaramo. ČIRA V dveh vrstah. 
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Tudi drugo roko poloţimo 

na nasprotno ramo. Roke 

imamo prekriţane. 

Čaramo. ČARA V dveh vrstah. 

Eno roko dvignemo visoko 

v zrak. 

Čaramo. SIM V dveh vrstah. 

Drugo roko dvignemo 

visoko v zrak. 

Čaramo. SALABIM V dveh vrstah. 

Nad glavo zapiramo in 

odpiramo dlani. 

Visoko v zrak 

stresamo 

čarovniški prah. 

IN KAKADU. V dveh vrstah. 

Nizek počep. Mali stol. Naj iz stola V dveh vrstah. 

Visok izteg celega telesa. Največja omara. bo omara, V dveh vrstah. 

Zavrtimo se okoli svoje osi. 

Koraki pri vrtenju so zelo 

kratki. 

Stopicljamo kot 

miške. 

naj bo miš V dveh vrstah. 

Polpočep, roke damo v pas. Jezen pes. podobna psu. V dveh vrstah. 

Nizek počep. Mali stol. Naj iz stola V dveh vrstah. 

Visok izteg celega telesa. Največja omara. bo omara, V dveh vrstah. 

Zavrtimo se okoli svoje osi. 

Koraki pri vrtenju so zelo 

kratki. 

Stopicljamo kot 

miške. 

naj bo miš V dveh vrstah. 

Polpočep, roke damo v pas. Jezen pes. podobna psu. V dveh vrstah. 

Sproščeno se počasi 

posedemo in se glasno 

smejimo. 

Zabavno in 

smešno čara 

čarovnik. 

Fič Firič tako je 

čaral, da ljudje so 

se smejali. 

V dveh vrstah, na tleh. 

Uleţemo se. Kmalu nam 

postane dolgčas. 

Ko postalo jim je 

dolgčas, pa so 

zehali in spali. 

V dveh vrstah, na tleh. 

Iz leţečega poloţaja se 

počasi postavimo v stoječ 

poloţaj. 

Čarovnik nam 

pokaţe, da je 

velik čarovnik in 

Da se pred ljudmi 

postavi , Fič Firič 

je hitro vstal. 

V dveh vrstah. 
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mogočen 

čarovnik. 

Dvignemo roke visoko nad 

glavo. 

 Dvignil roke je 

visoko 

V dveh vrstah. 

Roke spuščamo v pas. V 

pasu se primemo. 

Pripravlja svojo 

čarovnijo. 

in takole je dejal: V dveh vrstah. 

Iztegnemo eno roko in jo 

drţimo iztegnjeno pred 

sabo. 

Čaramo. HOKUS V dveh vrstah. 

Iztegnemo še drugo roko. Čaramo. POKUS V dveh vrstah. 

Roko poloţimo na 

nasprotno ramo in jo 

drţimo. 

Čaramo. ČIRA V dveh vrstah. 

Tudi drugo roko poloţimo 

na nasprotno ramo. Roke 

imamo prekriţane. 

Čaramo. ČARA V dveh vrstah. 

Eno roko dvignemo visoko 

v zrak. 

Čaramo. SIM V dveh vrstah. 

Drugo roko dvignemo 

visoko v zrak. 

Čaramo. SALABIM V dveh vrstah. 

Nad glavo zapiramo in 

odpiramo dlani. 

Visoko v zrak 

stresamo 

čarovniški prah. 

IN KAKADU. V dveh vrstah. 

Nizek počep. Mali stol. Naj iz stola V dveh vrstah. 

Visok izteg celega telesa. Največja omara. bo omara, V dveh vrstah. 

Zavrtimo se okoli svoje osi. 

Koraki pri vrtenju so zelo 

kratki. 

Stopicljamo kot 

miške. 

naj bo miš V dveh vrstah. 

Polpočep, roke damo v pas. Jezen pes. podobna psu. V dveh vrstah. 

Nizek počep. Mali stol. Naj iz stola V dveh vrstah. 
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Visok izteg celega telesa. Največja omara. bo omara, V dveh vrstah. 

Zavrtimo se okoli svoje osi. 

Koraki pri vrtenju so zelo 

kratki. 

Stopicljamo kot 

miške. 

naj bo miš V dveh vrstah. 

Polpočep, roke damo v pas. Jezen pes. podobna psu. V dveh vrstah. 

OPOMBA: 

Refren pesmice se še 4 krat 

ponovi, vendar vsakokrat s 

hitrejšim tempom. Pozorni 

smo na to, da otroci vse 

gibe, kljub hitrosti, 

kvalitetno in v celoti 

izpeljejo. 

    

 

             Slika 9.26: Čarovniki razmišljajo 
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Slika 9.27: Sproščeno leţanje in umirjanje 
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9.4.6 TEMA: PAPAGAJ 

CILJI: 

 Zaznavanje ritma, 

 posnemanje ritmičnih vzorcev. 

PLESNA DEJAVNOST: 

 glasbeno didaktična igra 

METODA: 

 metoda vodenja 

OBLIKI: 

 individualna 

 skupinska 

METODIČNI POSTOPEK: 

 Za papagaje je značilno, da radi ponavljajo besede in zvoke iz okolja. 

 Z otroki sedimo v krogu. Pokličemo otroka: » Papagaj Miha, ponovi za mano.« 

 Otroku zaploskamo ritmičen vzorec. 

 Njegova naloga je, da ga pravilno ponovi. Pri tem moramo biti zelo dosledni in otroka 

spodbujamo, da natančno ponovi ritmičen vzorec. 

 Ko otrok pravilno ponovi ritmičen vzorec, ga ponovijo tudi vsi ostali otroci. 

 Ritmične vzorce izbiramo glede na sposobnost otroka. Otroku nikoli ne damo preteţkega 

ritmičnega vzorca. 

 Igro lahko nadgradimo s kombinacijo ploskanja in topotanja po tleh, nogah, prsih, 

tleskanjem s prstmi, … 
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9.4.7 OCENJEVANJE IN ANALIZA 4. STOPNJE 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 

 ŠTEVILO TOČK 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE PROSTORA 5 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE OSNOVNIH PLESNIH OBLIK 5 

SPOZNAVANJE IN USVAJANJE RAZLIČNIH NIVOJEV 5 

RAZVIJANJE KOORDINACIJE 3 

ZAPOMNITEV VRSTNEGA REDA GIBALNIH MOTIVOV 3 

USVAJANJE IN ZAZNAVANJE RITMA 5 

VŢIVLJANJE V VLOGE 5 

IZRAŢANJE LASTNIH GIBALNIH MOTIVOV 5 

REŠEVANJE IN UPOŠTEVANJE NALOG 5 

SOCIALNI ODNOSI 5 

DOSEŢENO ŠTEVILO TOČK 46 

 

LEGENDA: 

1 točka: ZADOVOLJIVO 

3 točke: DOBRO 

5 točk: ZELO DOBRO 

 

ANALIZA 4. STOPNJE 

Število doseţenih točk 46 od moţnih 50: 

Četrta stopnja je po vsebini najzahtevnejša stopnja. 

Otroci so se zelo dobro vţiveli v različne vloge in izraţali lastne gibalne motive, kar pripisujem 

dejstvu, da so otroci v skupini sproščeni in dobro motivirani. Tudi tema je otrokom dobro 

poznana. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta                                      Meža Katarina: diplomska naloga  

-135- 

 

Otroci so samoiniciativno uporabljali različne nivoje in gibanje po celotnem prostoru. 

Gibalni motivi so bili igrivi, sproščeni in raznoliki. 

Manjše teţave sem opazila pri zapomnitvi gibalnih motivov pri temi »Vila Čira Čara«.  Ta tema 

je najzahtevnejša in sem pričakovala takšne teţave. V temi se prepletajo številni gibalni motivi, 

različne postavitve in naloge. Teţave sem rešila s postopnostjo usvajanja gibalnih motivov. 

V prejšnji stopnji sem opazila teţave z usvajanjem osnovnih plesnih oblik in postavitvijo v 

prostoru. Zato sem temu problemu posvetila več pozornosti. Z didaktično igro sem dosegla, da 

otroci niso imeli več teţav. 

Izbor glasbenih podlag je v ritmičnem smislu zahtevnejši, vendar sem z didaktično igro dosegla, 

da otroci niso imeli večjih teţav z usvajanjem ritma. 

Vsi otroci v skupini so zelo dobro sodelovali in se spodbujajo. Med njimi ni razlik in deljenja na 

manjše skupine. Domislili so se tudi skupinskega pozdrava in pokazali pripadnost skupini. 
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10  REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV PO        

ZAKLJUČKU CELOTNEGA PROGRAMA 

Predstavljeni rezultati izhajajo iz podatkov, ki sem jih pridobila s pomočjo ocenjevalnih listov 

vsake posamezne stopnje. 

 

Graf 10.1: Napredovanje otrok 

 

 

V grafu 1 so zajeti in prikazani rezultati, ki sem jih pridobila po vsaki zaključeni stopnji s 

pomočjo ocenjevalne lestvice. Rezultati prikazujejo skupno število doseţenih točk po koncu 

vsake posamezne stopnje. Iz grafa je razvidno, da so otroci postopoma napredovali na področju 

plesnega ustvarjanja.  Iz predstavljenih  rezultatov v grafu 1 pritrdim na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje, če otroci, vključeni v interesno dejavnost, napredujejo na področju plesnega 

ustvarjanja. 
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Graf 10.2: Usvajanje plesnih oblik in ostalih plesnih elementov 

 

V grafu 2 so zbrani in prikazani rezultati iz ocenjevalnih listov po posameznih skupinah, ki so se 

ocenjevale skozi vse štiri stopnje. Iz grafa je razvidno, da so otroci usvojili vse ocenjevane 

elemente. 

Iz prikazanih podatkov potrdim svoje raziskovalno vprašanje, če otroci, vključeni v interesno 

dejavnost, usvojijo osnovne plesne oblike in plesne elemente. 

Pri raziskovalnem vprašanju, če zastavljeni program ustreza potrebam in razvojni stopnji otrok, 

izhajam iz predpostavke, da v kolikor bi bil zastavljeni program preteţak, otroci ne bi dosegali 

zastavljenih ciljev, ne bi bili motivirani za nadaljnje ustvarjanje in se v skupini ne bi dobro 

počutili. Prav tako v primeru, da bi bil program prelahek in ne bi zadovoljeval otrokovih potreb, 

bi bili otroci nemotivirani, dejavnost bi jih dolgočasila. Glede na to, da so otroci bili v interesno 

dejavnost prostovoljno priključeni, bi verjetno prenehali z obiskovanjem interesne dejavnosti.  

Rezultati prikazani v grafu 1 in grafu 2 pa prikazujejo, da so otroci zelo dobro napredovali in 

usvajali zastavljeni program, torej lahko potrdim, da je bil program ustrezen potrebam in 

razvojni stopnji otrok. 
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11   ZAKLJUČEK 

Ob začetku pisanja programa sem se veliko ukvarjala z vprašanji ali bodo otrokom dejavnosti 

zanimive, kako pritegniti njihovo pozornost in kako jih motivirati. 

Ţelela sem si, da bi v plesno interesno dejavnost pritegnila tudi dečke in razbila stereotip, da so  

plesne dejavnosti za deklice. V času izvajanja programa sem bila zelo presenečena in zadovoljna, 

ko sem gledala iskrice v očeh, iskrene nasmehe in otroško razigranost in predvsem presenečena, 

da se je v interesno dejavnost vključilo veliko dečkov. 

Vsaka plesna ura je bila potovanje v svet otroške domišljije, spoznavanje in učenje novih stvari, 

tkanje novih prijateljstev, predvsem pa zabava za vse. 

Program, ki je predstavljen v diplomski nalogi dopušča še veliko moţnosti  nadgradnje, ki pa je 

odvisna predvsem od iznajdljivosti, kreativnosti in pripravljenosti vzgojitelja. 
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