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Predgovor
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Ob številnih pobudah vzgojiteljic in vzgojiteljev1  lanskoletnega posveta,
ki so jih udeleženke zapisale v anketni vprašalnik, je bilo daleč največ
predlogov za vsebino 11. posveta Dobre prakse iz področja umetnosti.
Strokovni odbor za pripravo posveta je pobude upošteval in praktike
povabil k sodelovanju na posvetu s strokovnimi članki in plakati o

dejavnostih s področja likovne, glasbene, dramske in plesne umetnosti v prvem in
drugem starostnem obdobju otrok v vrtcu.

Umetnost je eno od šestih področij Kurikuluma za vrtce (1999). Globalni cilji
Kurikuluma … (1999) so tudi na področju umetnosti naravnani na celotno predšolsko
obdobje, ne le na eno šolsko leto. Vključujejo otrokovo doživljanje, spoznavanje in
uživanje v umetnosti, razvijanje otrokovega estetskega zaznavanja in umetniške
predstavljivosti, spoznavanje posameznih umetniških zvrsti, razvijanje izražanja in
komuniciranja z umetnostjo ter razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških
sposobnosti.

Tudi za področje umetnosti velja to, kar je poudarjal že Vigotski (1977). Učenje in
poučevanje otrok mora biti v območju otrokovega bližnjega razvoja, nad ravnijo tega,
kar zna in zmore sam, torej samostojno. To je imenoval aktualni razvoj, ki ga
spoznavamo na osnovi sistematičnega opazovanja otrokovega ravnanja in odzivanja.
Na področju umetnosti to pomeni, da ga vzgojitelj navduši za izziv v likovni, glasbeni,
plesni ali dramski dejavnosti in mu ponudi zahtevnejšo možnost (nalogo, problemski
izziv), ki jo bo uspešno realiziral skupaj s sposobnejšim vrstnikom ali skupaj z
vzgojiteljem. Na ta način v vrtčevski praksi upoštevamo otrokove porajajoče se zmožnosti
in spodbudno vplivamo na otrokov potencialni razvoj.

Na osnovi opazovanja bo vzgojitelj spoznal, kje je posamezni otrok v aktualnem razvoju
na posameznih področjih umetnosti. Spoznanja, ki jih pridobi z opazovanjem, bo
uporabil kot izhodišče za načrtno iskanje takšnih učnih situacij, ki bodo otroku nov
izziv pri slikanju, risanju, prostorskem oblikovanju, pri petju, poslušanju glasbe,
glasbeno-didaktičnih igrah, igranju na instrumente, pri simbolni dramski igri in plesu.
Cilj umetniških dejavnosti ni izdelek sam po sebi, ampak učni proces, ki otroku
omogoči optimalni razvoj potencialov. Ustvarjanje na katerem koli umetniškem
področju je namreč sestavni del otrokovega spoznavnega razvoja (Kroflič 2008).

Ob prebiranju številnih prispevkov praktikov s področja umetnosti se moramo vprašati,
ali je otrokom v slovenskih vrtcih ponujenih dovolj kakovostnih izzivov za potencialni

1  V nadaljevanju uporabljam izraz vzgojitelj in pri tem mislim oba spola.
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spoznavni (kognitivni) razvoj? Tega ne moremo posploševati, toda večje število
prispevkov daje slutiti, da je pred marsikaterim vzgojiteljem (vrtcem?) še veliko učenja o
didaktično ustreznejših načinih vodenja kakovostnega učenje otrok tudi na tem
kurikularnem področju.

Otrok je po naravi nagnjen k igrivemu raziskovanju, zato lahko vzgojitelji njegovo
potrebo po raziskovanju zadovoljimo z vzpodbudnim učnim okoljem in razvojno
spodbudnimi interakcijami. Spodbudno okolje niso samo novi prostori in nova oprema,
ampak didaktično premišljeno in namensko organizirani prostori, še posebej igralnica.
Razvojno spodbudne interakcije so tesno povezane z jezikom, še posebno pa s
spodbujanjem, prigovarjanjem, pogovarjanjem, besednim vodenjem, odprtimi vprašanji
… Ustvarjanje takšnega okolja in interakcij je za vzgojitelje zahtevna in odgovorna
naloga, vendar le v učno bogatem okolju in ob spodbudnih interakcijah nastajajo
otroška umetniška dela, ki kažejo na otrokovo neposrednost, drugačnost in izvirnost
(Kurikulum …, 1999, str. 37).

Pomembno je, da vzgojiteljice pri dejavnostih s področja umetnosti ne obremenjuje
hlastanje za časom, da se lahko otroci in vzgojitelji neobremenjeno predajo dejavnosti,
dokler traja interes zanjo. Pomembno je tudi, da vzgojitelji v skladu z načelom različnosti
otroku omogočamo, da je posamezni otrok bolj dejaven na tistem področju umetnosti,
kjer ima večji osebni interes.

Čeprav je posvet namenjen temu, da se praktiki seznanijo s teoretičnimi novostmi na
področju umetnosti, je enako pomembno tudi to, da lastno prakso nastavimo ogledalu
drugih. Tako lahko strokovnjaki kritično ovrednotijo prispevke v zborniku in pridobijo
širši uvid v dejavnosti s področja umetnosti v praksi. Tudi vsak udeleženec lahko realneje
ovrednoti lastno prakso na področju umetnosti, obnovi znanje in pridobi nova
spoznanja za izboljšanje svojega vzgojno-izobraževalnega dela.

Odbor za pripravo posveta se iskreno zahvaljuje vsem avtorjem poslanih prispevkov.
Vsak prispevek, ki je objavljen v zborniku, je tudi avtorjev osebni uspeh. Še posebna
hvala pa velja vsem izbranim nastopajočim. Poleg avtorjevega osebnega uspeha pomeni
nastop na posvetu tudi priznanje vrtcu, od koder je nastopajoči.

Vidimo se na naslednjem, 12. posvetu Dobre prakse v vrtcih!
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Kazalo zbornika

Likovno področje umetnosti

Plenarni referati
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

45 Galerija v vrtcu
Anica Trauner, Vrtec Tončke Čečeve Celje

48 Čuvaj narave
Tatjana Krmpot, Vrtec Vodmat Ljubljana

52 Črte
Mateja Mušič,  Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor

56 Stop motion animacija v vrtcu
Tina Zajšek, Vrtec Tezno Maribor

1. starostno obdobje
61 Spoznavanje likovnega materiala in likovnih tehnik z najmlajšimi

Urška Primožič, Vrtec Vrhnika
64 Prvi stiki z likovnimi materiali

Maja Skaza, Vrtec Velenje
68 Razvoj taktilnih občutkov pri otrocih 1. starostnega obdobja v okviru likovne dejavnosti

Mojca Bider, JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje
71 Načrtovanje likovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju

Tjaša Volavc, Vrtec Tončke Čečeve Celje
74 Vloga odraslega pri seznanjanju otrok z raznovrstnimi likovnimi materiali

Andreja Mirnik  in Polona Grum, Vrtec Mavrica Vojnik
77 Kako smo spoznavali umetnost v prvem starostnem obdobju

Vesna Žarkovič, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
80 Zakaj so predšolskemu otroku barve tako zanimive?

Dubravka Tržič, Vrtci Občine Žalec
83 Likovna umetnost skozi letne čase

Polona Antloga in Uršula Vozlič, Vrtci Občine Žalec
87 Manipulacija in spoznavanje materialov kot

osnovna naloga likovne vzgoje v prvem starostnem obdobju
Urška Peternel,OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, vrtec Zala

91 Osupljive barve
Mojca Zabret, Kranjski vrtci, razvojni oddelek

 43
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14 Stranpoti likovnih praks v predšolskem obdobju
Doc. dr. Tomaž Zupančič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

19 Bogatenje otrok preko poslušanja glasbe
Izr. prof. dr. Bogdana Borota, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

30 Gledališče – stičišče domišljije, ustvarjalnosti in sodelovanja
Viš. pred. mag. Helena Korošec, Pedagoška faulteta, Univerza v Ljubljani

37 Plesna umetnost v vrtcu: gibanje telesa v prostoru, času in z energijo
Pred. Vesna Geršak, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
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2. starostno obdobje
95 Otrokovo likovno ustvarjanje

Ljiljana Gomerčić, Miklavžev vrtec – Župnijski vrtec Logatec
98 Likovna umetnost v jeseni

Vladimira Štrucl, OŠ Dragatuš, enota vrtec
102 Litijski čolnar

Teja Šuštar, Vrtec Litija
105 Fotografija – izhodišče za likovno izražanje

Janja Jurič, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
108 Repa velikanka – od vrta do risbe

Božislava Mandeljc, Vrtec Radovljica
111 Ustvarjalni likovni  kotiček

Suzana Vidic, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
114 Kamen, kamenčki …?

Mateja Jerina Gubanc, Vrtec Vodmat Ljubljana
117 Sproščanje z likovnim izražanjem

mag. Darja Žnidaršič, Kranjski vrtci
121 Plesna dramatizacija na prostem

Urška Muškatevc, Vrtec Šentjur
124 Alma M. Karlin v povezavi z različnimi likovnimi tehnikami

Jožica Mraz, Vrtec Tončke Čečeve
127 Ustvarjalnost pri likovnem izražanju otrok

Nataša Devčič, Vrtec Mavrica Brežice
131 Risanje s posnemanjem pri otrocih s posebnimi potrebami

Jana Dolenec, OŠ Jela Janežiča
134 Projekt 2000 let Emone

Maja Vidmar, Vrtec Viški gaj Ljubljana
137 Uporabnost nestrukturiranega materiala v vrtcu

Sandra Ulen in Martina Žemljič,  OŠ Tišina, Vrtec Plavček
140 Neusmerjene likovne dejavnosti

Tadeja Selan in Maja Višček,Vrtec Ciciban Ljubljana
144 Pametni material kot likovno sredstvo in motivacija

Maja Anderlič Može, Vrtec Sežana
149 Kdo ali kaj pušča sled?

Mateja Zahrastnik, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Vrtec Čira čara
153 Krajinska umetnost v vrtcu

Sabina Hütler, Vrtec Tezno Maribor
157 Ustvarjalec

Andreja Žnidar, Vrtec dr. France Prešeren, Ljubljana
160 Medpodročno povezovanje

Vanja  Grdadolnik, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Vrtec Vrtiljak
164 Glasbena pravljica malce drugače

Barbara Vodeb, Vrtec Trbovlje
169 Kekec je naš junak

Elizabeta Kos,Vrtci občine Žalec.
173 Doživljanje pravljice skozi vse umetniške zvrsti

Lea Gregurec, OŠ Rogatec, enota vrtec
176 Odkrivanje indijanskih skrivnosti

Simona Jekovec, OŠ Matije Valjavca Preddvor, vrtci pri OŠ
180 Pravljica »Pod medvedovim dežnikom«

nas je peljala v svet lutk, gledališča in likovni svet
Ksenja Sajovec in Marjana Ropret, Kranjski vrtci
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185 Mozartova Čarobna piščal
Sanja Belina, Rozamunda Sivka, in Mojca Borko, Vrtec Studenci MB

1. in 2. starostno obdobje
188 Naše barvno potovanje

Daša Pučko, OŠ Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtca Palček
191 Miselni izzivi na poti do sproščene drže čopiča

Irena Novak, Vrtec Tončke Čečeve Celje
194 Kako pomembna je umetnost v otrokovenm razvoju

Vesna Jarh, Vrtci občine Žalec
198 Sledi mesta

Sanja Nenadić, Vrtec Vodmat Ljubljana
204 Razvijanje občutka za ritem na različnih umetnostnih področjih dejavnosti

(v svetu Pedenjpeda)
Katja Točaj, Vrtec Zarja Celje in

Glasbeno področje dejavnosti  209

210 Glasba v prvem starostnem obdobju
Vesna Mlačnik, Vrtec Gornji Grad

213 Čudoviti svet glasbe
Sabina Steyer Debeljak,Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

216 Vodenje pevskega zbora vrtcu
Nataša Špacapan, Vrtec Tončke Čečeve Celje

220 Pevski zbor v vrtcu
Nina Križanec, Vrtec Studenci Maribor

1. starostno obdobje
223 Kako uredimo zvok?

Mira Oblak, Vrtec Kurirček Logatec
227 Malček in ritem

Vesna Corel, Vrtec dr. France Prešeren, Ljubljana
230 Pojem, plešem in igram

Karmen Mavrič, Vrtec Semedela Koper
234 Ujemi ritem

Mojca Sedminek Vuherer, Vrtec Žalec
238 Zvok pri najmlajših

Anica Gruden, Vrtec Vodmat Ljubljana
242 Voda čudežni zvok

Sara Grbec, Vrtec Nova Gorica

2. starostno obdobje
245 Živalski karneval

Renata Humar, Vrtec Gornji Grad
248 Otrok in glasba

Irena Dovjak, OŠ Dobrova,  Vrtec Brezje
252 Ustvarjalni  gib  skozi   barve  v naravi

Alenka Ocvirk, Vrtec Velenje
255 Proces oblikovanja glasbene pravljice

Nataša Mlakar, Vrtec Rogaška Slatina
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258 Vodenje otroškega pevskega zbora
Saša Likar, Vrtec Ciciban Ljubljana

261 Kako izvabiti naravno muzikalnost iz otrok
Tanja Klemenšek Rakun, Vrtec Mozirje

265 Z glasbo v naravo in z naravo v glasbo
Jasna Maček in Mirjana Perko, Vrtec Martin Krpan Cerknica

268 Vodenje pevskega zbora v vrtcu
Florjana Borković, Vrtec Slovenj Gradec

272 Igrajmo se z glasbo
Katarina Antloga, Vrtec Mavrica Vojnik

276 Pojoči nahrbtnik
Anica Kajba, Vrtec Podčetrtek

1. in 2. starostno obdobje
279 Primerjava glasbeno razvojnih zmožnosti otrok v prvem in drugem starostnem obdobju

Anja Kopše, Vrtec Tončke Čečeve Celje
281 Seznanitev z novo pesmijo

Sandra Drobež, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
284 Obudimo ljudsko pesem v vrtcih

Lucija Poslek, OŠ Rogatec, enota vrtec
287 Uporabnost glasbenih terapevtskih metod pri delu s predšolskimi otroki

Vesna Hriberšek, OŠ Polzela, vrtec Polzela
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Dramsko področje umetnosti  291

292 Dramatizacija: Mali bober in odmev
Helena Klobasa, OŠ Lenart – enota vrtec

297 Lutka kot motivacijsko sredstvo
Katja Šribar, Osnovna šola XIV. divizije Senovo - enota Vrtec

300 Lutka – ljubljenka deklice s posebnimi potrebami
Irena Štravs, Vrtec Mavrica Vojnik

303 Lutkovna predstava strokovnih delavk
Jerneja Novak, OŠ Marjana Nemca, enota vrtec

1. starostno obdobje
307 Lutka vstopi v skupino

Vesna Košir Pevec, Vrtec Pedenjped Ljubljana
310 Lutkovna igra

Andreja Matija Lenart,VVZ Slovenj Gradec
314 Lutka v otrokovem uvajalnem obdobju

Lara Tabor, Vrtec Pedenjped Ljubljana
318 Dramatizacija zgodbe Razbita buča

Ksenja Udovč, Vrtec Ciciban Novo mesto

2. starostno obdobje
321 Z lutko v glasbeno pravljico

Mirela Jurič, Osnovna šola Fram, enota vrtec
324 Gledališka dejavnost : Povodni mož

Lidija Selič, OŠ Prebold, vrtec Prebold
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328 Gledališka predstava: Kdo je napravil Vidku srajčico
Nada Faganel, Kranjski vrtci

332 Lutka tudi kot terapevtsko sredstvo
Ksenija Čuješ, Vrtec Šmarje pri Jelšah

334 Lutka kot ljubljenec skupine
Vesna Kalčič, Vrtec Mavrica Vojnik

337 Predšolski otrok – aktiven in kritičen sooblikovalec dramskega dela
Marija Rupnik, Vrtec Kurirček, Logatec

340 Muca Copatarica
Anja Skubic in Mateja Meglič, VVZ Kekec Grosuplje

345 Zajček Vili v vrtcu
Urška Plevnik, Vrtci Občine Žalec

348 Kako iz zgodbice nastane lutkovna predstava
Nina Kotnik, Vrtec Mavrica Vojnik

351 Otrok in dramatizacija
Klaudija Lubej, Vrtec Mavrica Vojnik

355 Dramska igra po glasbeni pravljici Gradič
Metka Jezovšek, Vrtec Tončke Čečeve Celje

358 Z družinami pod žarometi
Metka Zahrastnik, Vrtec Radeče

362 Žogica nogica skozi ustvarjalni gib in ples
Petra Zavec, Vrtec Kolezija Ljubljana

1. in 2. starostno obdobje
365 Pomen in vloga lutk v predšolskem obdobju

Sabina Žavski, Vrtec Tončke Čečeve Celje
368 Pomen lutkovne in dramske umetnosti za razvoj otroka

Ivana Arh Zagoričnik, Viški vrtci Ljubljana
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Plesno področje umetnosti  371

372 Drevesni ples
Klavdija Kern, Viški Vrtci

375 Plesno gledališče
Jelka Škornik, Vrtec Anice Černejeve Celje

1. starostno obdobje
380 Plesno popotovanje

Andreja Škvarč, Vrtec Najdihojca Ljubljana
383 Plesna dejavnost: med telesno sproščenostjo in napetostjo

Tina Hawlina, Vrtec Šentvid
387 Ustvarjanje, igra, gib in ples ob glasbi

Sonja Dremelj, Vrtec Kurirček Logatec
391 Plesne dejavnosti v uvajalnem obodobju

mag. Vid Lenard, Viški vrtci
394 Ustvarjalni gib

Katarina Petrič, Vrtec Vrhnika
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○

○

○

○
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Prispevke je strokovno pregledal uredniški odbor zbornika. Prispevki predstavljajo stališča
avtorjev, ki niso nujno usklajena s stališči uredniškega odbora. Organizatorji tudi ne sprejemajo
nobene formalne odgovornosti zaradi morebitnih avtorjevih napak ali netočnosti.

2. starostno obdobje
397 Ustvarjalni gib – način celostnega učenja

Polonca Kralj, Vrtec Mavrica Vojnik
400 Ustvarjalni gib kot obogatitvena dejavnost

Antonija Podnar, Vrtec Ljutomer
404 Pripovedovanje pravljice z gibom

Tea Likar, Vrtec Ciciban Ljubljana
407 Obogatitvene plesne dejavnosti v vrtcu

Katja Hauptman in Maja Geršak, Vrtec Ivana Glinška Maribor
410 Sprostitvene tehnike ob glasbi in barvah

Damijana Čretnik in Irena Strnad, Vrtec Mavrica Vojnik
412 Ples – motivacijsko sredstvo za celosten razvoj otroka

Jožica Ermenc,  Vrtec Mozirje

1. in 2. starostno obdobje
416 Ohranjanje ljudskih pesmi in plesov

Štefanija Pavlic, Vrtec Najdihojca, Ljubljana
419 Plesno izražanje v 1. in 2. starostnem obdobju

Karmen Markič Nadvešnik in Lidija Kopasić, Vrtec Črnuče

Predstavitve na plakatih
Pojem, plešem in igram
Teja Dolenc, Vrtec Semedela
Dobra praksa umetnosti v vrtcu
Damijana Bijek, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, enota vrtec
Pokoči nahrbtnik
Anica Kajba in Tadeja Križan, OŠ Podčetrtek, vrtec Podčetrtek
Pop art v vrtcu
Tjaša Romih in Špela Ljubej, Vrtec Anice Černejeve
Spoznavamo ljudska glasbila
Bojana Burja, Vrtec Trbovlje
Muca Copatarica - navdih za izražanje
Polonca Bartolj in Janja Brcar, OŠ Mokronog, vrtec Mokronožci
Glasba za lep vsakdan
Ksenja Močnik in Metka Sporiš, Vrtec Šentvid
Do "Repe velikanke" z lutkami
Simona Vogrinec, Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
Glasbena pravljica
Jerca Dakskobler in Martina Hrvatin Vrtec Sežana, enota Hrpelje
Čudoviti svet glasbe
Dolores Martinec, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
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○
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○
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14.... Stranpoti likovnih praks v predšolskem obdobju
Doc. dr. Tomaž Zupančič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

19.... Bogatenje otrok preko poslušanja glasbe
Izr. prof. dr. Bogdana Borota, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

30.... Gledališče – stičišče domišljije, ustvarjalnosti in sodelovanja
Viš. pred. mag. Helena Korošec, Pedagoška faulteta, Univerza v Ljubljani

37.... Plesna umetnost v vrtcu: gibanje telesa v prostoru, času in z energijo
Pred. Vesna Geršak, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in

         Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

Plenarni referati
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Doc. dr. Tomaž Zupančič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Stranpoti likovnih praks v
predšolskem obdobju

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Osnovni cilj likovnega izražanja v predšolskem obdobju je pomoč otroku pri
spoznavanje in razumevanje vidnega, tridimenzionalnega prostora. Tega določajo
barve, oblike, svetlobe, površine, razdalje, smeri in prostorski odnosi. Predšolski otrok
prostor raziskuje z gibanjem, različnimi čuti in dejavnostmi, kamor v pomembni meri
sodi tudi likovno izražanje. Pri likovnem izražanju otrok razmišlja o prostorskih
odnosih in skozi likovno delo spoznava zakonitosti, ki vladajo v njem. Likovno
izražanje v predšolskem obdobju je pomembno otrokovo razvojno orodje. Otrokova risba
predstavlja simbolni likovni prostor, ki ga ustvari, da razume realni prostor. Pri
odkrivanju skrivnosti prostora si otrok pomaga s čečkanjem, risanjem ljudi, živali,
predmetov, pojavov, skratka vsega, kar ga zanima in privlači. Pri delu na
dvodimenzionalni površini otrok uporablja črte, oblike, barve, pri prostorskem
likovnem izražanju v realni prostor umešča tridimenzionalna likovna dela, gradi stolpe
iz kock in zgradbe iz kartonskih škatlic. Obenem si otrok z likovnimi sredstvi,
tehnikami, materiali in orodji, še bolj pa z aktivno uporabo likovnih izrazil (črte, oblike,
barve, prostornine …), ostri svoje čute. Predšolsko likovno izražanje je raznoliko in
bogato. Kadar je primerno vodeno in usmerjano, predstavlja nepogrešljiv pripomoček
spoznavnega razvoja.

Kakovost izvajanja likovnih dejavnosti je odvisna od strokovnega dela, ki poudarja
načrtovanje na podlagi likovnih ciljev, obenem pa upošteva vse preostale specifike
predšolskega didaktičnega področja, medpredmetna povezovanja, načrtovanje na
podlagi otrokovih interesov, upoštevanje življenjske in psihične bližine in tako dalje.
Bistvene naloge likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju so povezane z: (1) razvojem
otrokovih ustvarjalnih potencialov, (2) skrbjo za razvoj otrokovih vizualnih predstav in
(3) razvojem otrokovega zavedanja njegovih lastnih sposobnosti, samozavesti in
samostojnosti. Eden pomembnejših ciljev likovnih dejavnosti je še omogočanje in
ponujanje pogojev, v katerih si bo otrok razvijal zgoraj omenjene vizualne predstave. To
omenja tudi Kurikulum za vrtce, ko pravi: »Poleg tenkočutnega doživljanja in
zaznavanja zamišljanje in predstavljanje  umetniškega dela temelji tudi na bogatih
predstavah. S pestrim in bogatim glasbenim, likovnim, plesnim okoljem ter z
umetniškimi dejavnostmi skrbijo za razvoj otrokovih glasbenih, likovnih, plesnih
prestav« (Kurikulum za vrtce, str. 31)
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Stranpoti

Podrejenost likovnih dejavnosti
Čeprav so likovne dejavnosti že dolgo priznane kot enakovredne ostalim vzgojnim
področjem dela v vrtcu, v praksi mnogokrat še vedno ni tako. Dojemanje likovnih
dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti drugih vzgojnih področij se kaže v  miselnosti, ki bi
jo lahko ilustrirali kot: otroci so si ogledali lutkovno predstavo in potem to narisali,  otroci
so izvajali gibalno dejavnost in potem to narisali, otroci so peli in plesali in potem to narisali
in tako dalje. V primerih, ko se načrtovana in ciljno izvajana dejavnost enega od vzgojnih
področij zaključi z likovno upodobitvijo le-te, mnogokrat ne gre za integracijo področij,
ampak za ilustrativno vlogo likovnega izražanja brez uresničevanja specifičnih ciljev
področja. Likovna vzgoja ni dopolnilno področje predšolske vzgoje, katere namen bi bil,
da otroci usmerjene dejavnosti drugih področij zaokrožijo še z risanjem ali slikanjem,
ampak je samostojno vzgojno področje, ki ima jasno določene cilje, naloge in vsebine, ki
izhajajo iz specifičnega – likovnega področja. Cilji načrtovanih usmerjenih likovnih
dejavnosti skrbijo za razvoj vizualnega mišljenja. Vizualno mišljenje je integralni del
človekovega mišljenja in se ukvarja z razumevanjem videnega, s prostorskimi
predstavami, z razumevanjem oblik, odnosov v prostoru, bližnjim in daljnim, velikim in
malim, temnim in svetlim. Vse te prostorske relacije je mogoče razumeti le skozi procese
risanja oziroma upodabljanja. Za razumevanje tega, kar otrok vidi, je nujno, da poskuša
videno tudi upodobiti, oziroma narisati. Ne prerisati, ne naučiti se s pomočjo odraslega,
ampak samostojno premisliti in samostojno ustvariti lasten likovni znak (Zupančič,
2014).

Dobronamerna a nepremišljena terminologija, povezana z likovnim izražanjem
predšolskega otroka
Tukaj je mišljeno poveličevanje otrokovega likovnega izražanja z uporabo terminov kot:
neverjetna spontanost, izlivanje čustev brez razmišljanja, resničnost, preprostost,
enkratnost, nezlaganost in podobno. Takšne na prvi pogled prijazne ter dobronamerne
izjave o otrokovem likovnem delu le delno in nepopolno izražajo naravo likovnega
izražanja v predšolskem obdobju. Otrokovo začetno likovno izražanje ni (samo)
izražanje čustev in spontanih vzgibov, ampak trdo delo, intelektualno, miselno, fizično,
motorično raziskovanje in preizkušanje, ki izredno pomembno vpliva na otrokov razvoj.
Likovno izražanje predšolskega otroka je likovno razmišljanje (Goodnow, 1977). Kot je
bilo rečeno, si otrok z likovnim izražanjem razlaga in pojasnjuje svet, v katerem živi.
Zato, na žalost, tudi ne drži izjava, da so otroci največji umetniki, izjava, s katero se
mnogokrat želi poudariti silovita energija, ki veje z otroških likovnih del. Otroci in
odrasli umetniki nimajo ničesar skupnega, razen tega, da (včasih) uporabljajo podobne
materiale in orodja. Medtem ko odrasli umetniki zavestno izbirajo v ogromnem naboru
lastnih izkušenj, znanj in informacij ter prav tako zavestno s svojo umetnostjo
sporočajo okolici svoje ideje pa predšolski otroci pri likovnem izražanju delajo šele prve
korake na dolgi poti likovnega izražanja, s katerimi spoznavajo svet okoli sebe in ga
upodabljajo na njim edini možen način. Otrok s svojim likovnim delom ne želi svetu
okrog sebe sporočati svojih idej in konceptov, ampak uporablja likovni izraz za
komuniciranje s samim seboj. Krog, ki ga nariše triletni otrok, je edini krog, ki ga zna
upodobiti, rumen obraz človeka pri štirih letih je edina barvna izbira, ki jo razume v tem
starostnem obdobju. Odrasli umetniki ravnajo popolnoma popolno drugače, zavestno
preoblikujejo svet v skladu z idejami, ki jih želijo povedati z likovnim jezikom. Krog
odraslega umetnika bo velik ali majhen, črn ali rdeč, popoln ali krompirjast, narisan s
svinčnikom ali odlit v svinec, odvisno, kaj želi z njim izpovedati.

Risanje otrokom in učenje risanja
Risanje otrokom in učenje risanja sta eni od strokovno najbolj odsvetovanih stranpoti
sodobne likovne edukacije in na prvi pogled tako vcepljeni v našo pedagoško zavest, da
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bi ju ne bilo potrebno ponovno omenjati. Žal ni tako in sta tu in tam, vsaj v prikriti
obliki, v praksi še vedno prisotni. Na trgu se pojavlja vedno več priročnikov, ki korak za
korakom učijo otroka risati določene motive,  likovni klišeji in stereotipi v
najrazličnejših oblikah (ki so prav tako svojevrsten poskus učenja risanja) se ponujajo
na vsakem koraku. Čeprav otroci mnoge oblike, ki jim jih odrasli upodobijo, spoznajo
in bolj ali manj uspešno prekopirajo, jih v bistvu ne razumejo. Zaradi avtoritete odraslih
jih poskušajo posnemati, večinoma neuspešno. Vsiljevanje likovnih upodobitev
odraslih je neprimerno, ker izhaja iz logike odraslega. Ta je kakovostno drugačna od
logike mišljenja in dojemanja vizualnih pojavov pri otrocih. Med prikrite načine
vsiljevanja likovnih podob in predstav s strani odraslih sodi vsako nepremišljeno
popravljanje oblik, motivov, simbolov, ki jih nariše otrok, sugeriranje, kaj naj določeni
motivi še vsebujejo, kako naj bodo upodobljeni in podobno. Kakršnokoli poučevanje
otrok pri njihovih poskusih upodabljanja vidnega sveta je nesmotrno, ker ruši otrokov
način gledanja in izpodbija njihovo samozavest. Ob tem je večina likovnih upodobitev,
ki jih odrasli ponujajo otrokom, likovno nedomišljenih, stereotipnih in šablonskih, kar
je v nasprotju z načelom kakovosti, ki govori o pomenu kakovostnega otrokovega
vizualnega in likovnega okolja. Tudi Kurikulum za vrtce omenja vlogo kakovostnega
urejanja otrokovega okolja, kamor šablonske upodobitve nikakor ne sodijo, poudarja,
da naj »otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor, rešitev na idejno, organizacijsko ali
izvedbeno nalogo« (Kurikulum za vrtce, str. 30), svari pred šabloniziranjem, ko nalaga
odraslim , naj otroka »nikoli ne spodbujajo k ustvarjanju shematične, všečne, običajne
prilagojene oblike« (Prav tam).

Ilustriranje na podlagi ogleda ilustracij
Med prikrite načine neprimernega »poučevanja« pri likovnem izražanju lahko štejemo
tudi ilustriranje na podlagi ogleda ilustracij, kadar je le to nedomišljeno zasnovano.
Ilustriranje (zgodb, pravljic, pesmi) je zelo primerna metoda likovnih dejavnosti v
predšolskem obdobju pod pogojem, da jih ne spremlja istočasen ogled originalnih
ilustracij. Med poslušanjem branega literarnega besedila si otroci ustvarjajo svoje lastne
predstave. Te so bogate, raznolike in individualno pogojene. En otrok ima več izkušenj,
drugi večjo afiniteto do barv, tretjega zanima spet nekaj drugega. Če si pred začetkom
likovnega izražanja ogledajo, kako se je ilustriranja lotil odrasli umetnik, njegova
upodobitev zamenja predstave v otrokovi glavi. S tem se (sicer v najboljši veri) vceplja
otroku določen pogled na motiv in s tem zavira razvoj domišljije.

Nepremišljeno vrednotenje in primerjanje otroških likovnih del
Vsako nepremišljeno ocenjevanje, vrednotenje in primerjanje otroških likovnih izdelkov
pred otroki uničuje njihov občutek svobode in s tem tudi njihovo spontanost oziroma
sposobnost ustvarjanja. Dobro ocenjen otrok bo sicer vesel pohvale, vendar bo
naslednjič razočaran, če pohvala ne bo enaka ali boljša od prejšnje. Razlikovanje med
talentiranimi in netalentiranimi otroki v vrtcu je nesmiselno, saj se za osnovno likovno
izražanje lahko usposobijo vsi otroci, podobno kot velja za govor ali hojo.

Likovno delo ne sme imeti tekmovalnega karakterja. Pri vrednotenju otroških likovnih
del se izogibamo kriterijev, ki temeljijo na (neizdelanih) estetskih sodbah, namesto na
poznavanju in upoštevanju razvojne psihologije in vloge ter pomena likovnega izražanja
predšolskih otrok.

Komentiranje med likovnim izražanjem naj bo omejeno na minimum oziroma zelo
premišljeno. Pokazano ali prikrito nezadovoljstvo in podcenjevanje naredi otroke ne
sigurne in jim ruši interes za likovno izražanje.

Čistost, urejenost in natančnost likovnega izdelka
Vztrajanje na čistosti in ̀ urejenosti` otrokovega likovnega dela ima večinoma negativne
posledice.
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 Strah, da ne “zapaca” papirja ali okolice, otroka pri likovnem delu zavira. Zahteve po
čistoči in urejenosti v veliki meri blokirajo otrokove ideje. Slučajne packe nikakor ne
zmanjšujejo vrednosti likovnega dela, prej pričajo o spontanosti med nastankom dela.
Preciznost, čistost in urejenost ne predstavljajo cilja likovnega dela, pomembni so
notranji procesi, ki se odvijajo v otroku med delom.

Preciznost sama po sebi ne predstavlja nobene vrednosti. Pomembna je le, kadar
predstavlja otrokovo značajsko potezo in predstavlja sestavni del otrokovega likovnega
izraza tako, kakor sta nepreciznost in dinamičnost sestavni del likovnega izraza nekega
drugega otroka.

Izbiranje neprimernih materialov za likovno delo
Kakovost materialov, pripomočkov in orodij za likovno delo je pomemben segment
kakovostnega dela. Kakovost in obilje materiala za likovno delo je povezano s
finančnimi zmožnostmi vrtcev in zato nanj ne moremo prida vplivati. A vsaj na enem
področju bi se dalo narediti več in stroki je vsaj delno nerazumljivo, zakaj se ne. Gre za
uporabo osnovnega kiparskega materiala – gline.

V likovnem razvoju igrata vid in tip primarno vlogo. Taktilni občutki se najbolje razvijajo
skozi neposreden stik z različnimi materiali, zato je v predšolskem obdobju igra z
gnetljivimi materiali izredno pomembna. Gnetljivi materiali, ki jih danes srečujemo v
slovenskih vrtcih, so plastelin, slano testo, umetne mase (Fimo, Dass …) in glina. Med
temi je glina daleč najprimernejši gnetljivi kiparski material. Glina je naraven material,
njena gnetljivost je popolna. Ljudje se gline radi dotikamo in pri delu z njo uživamo.
Gnetljivost gline je stimulativna in otroka dobesedno sili, da iz nje nekaj ustvari. Glina
se človekovemu dotiku ne upira, ampak z njim sodeluje, ga podpira in spodbuja. Glini,
kot najprimernejšemu kiparskemu mehkemu materialu, se umetniki priklanjajo že
tisočletja. Z likovnega stališča nima glina nobene slabe lastnosti, zaradi česar je še
toliko bolj nerazumljivo, zakaj ni v vrtcih bolj prisotna, še manj pa je razumljivo, zakaj
jo zamenjujejo drugi, po sestavinah neprimerni in precej dražji materiali.

Cilj likovnega dela je likovni izdelek
Ne, cilj likovnega dela v predšolskem obdobju ni likovni izdelek. Usmerjanje likovnih
dejavnosti izključno v likovni izdelek namesto v sam proces ustvarjanja lahko prav
tako vodi v nabor napačnih pristopov k likovno-vzgojnemu delu, zaradi česar to zgreši
svoj smisel. Še posebej v predšolskem obdobju namreč velja, da pri likovni dejavnosti
končni izdelek lahko nastane, nujno pa to ni! Prav tako ni nujno, da je likovno delo
trajno (kot ni trajen živ kip, ki ga na sredini igralnice uprizorijo otroci). Kar šteje, je
otrokovo počutje, njegovi miselni in ustvarjalni vzgibi med samim delom. Likovne
dejavnosti se izvajajo zaradi otrok in njihovega razvoja, ne pa zaradi likovnih izdelkov,
risb, slik ali kipcev.

Zaključek
Iskanje stranpoti in napak je nehvaležno delo in vsaj v našem primeru mnogokrat tudi
iskanje dlake v jajcu. V slovenskih vrtcih se na likovnem področju (ostalega ne morem
soditi) dobro dela. Tako vodstva kot vzgojiteljice in pomočnice se vedno bolj zavedajo
pomena tega vzgojnega področja, skrbi se za ustrezno materialno podlago, urejenosti
otrokovega vizualnega okolja se posveča vedno več pozornosti. V  zadnjih dvajsetih
letih intenzivnega dela se je na tem področju ogromno naredilo. Študij predšolske vzgoje
se je dvignil na visokošolski nivo, vzgojni program za delo v vrtcih je zamenjal sodobni
kurikulum za vrtce, pojavili so se drugostopenjski programi  študija predšolske vzgoje,
vrtci skrbijo za permanentno izobraževanje, prirejajo se strokovni posveti.

A žal se v zadnjem času pojavljajo tudi negativni trendi. Povezani so posredno ali
neposredno  s krizo, v kateri se nahaja država, a vseeno. Različni skrajšani,
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poenostavljeni študiji predšolske vzgoje se ponujajo na vsakem koraku, v skrbi po
finančnem preživetju fakultete povečujejo števila vpisnih mest (v glavnem izrednega
študija), študij je vedno bolj usmerjen le v pridobivanje ustreznega papirja, ne pa znanja.
V vrtcih se lahko zaposluje neprimerno izobražen kader, povečujejo se normativi za
delo v skupinah, krčijo se sredstva za nabavo osnovnih materialnih sredstev in tako
dalje. Zaradi vsega naštetega je permanentno poudarjanje pomena kakovostnega
strokovnega dela v slovenskih vrtcih še toliko bolj pomembno.
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Bogatenje otrok preko poslušanja
glasbe

Povzetek
Poslušanje glasbe je avtentični način doživljanja in spoznavanja glasbe ter aktivna
oblika glasbene komunikacije. Čeprav otrok nima formalnega znanja o glasbi, zna
poslušati glasbo. Opira se na glasbeno intuicijo. Bogatijo ga vsebine in doživetja, ki
izhajajo iz glasbe same. Primarni vzvodi teh aktivnosti so čutila, zato v okviru
dejavnosti poslušanja glasbe razvijamo tudi slušno občutljivost na glasbene zvoke.
Pri tem se nakazuje potreba po gojenju kulture zvočnega prostora na sploh.

Dejavnosti poslušanja glasbe v zgodnjem obdobju izvajamo po dveh metodah,
katerih sestavni del so tudi dejavnosti izražanja doživetij. Na osnovi interpretacije
otrokovih risb in analize pogovora z otroki o glasbi ugotavljamo otrokovo zmožnost
za oblikovanje pomenov glasbe. V zgodbah o glasbi, ki nam jih pripoveduje,
prepoznavamo njegovo bogato doživljanje glasbe (umetnosti) in védenje o glasbi.

Ključne besede: poslušanje, dejavnost poslušanja glasbe, intuitivno poslušanje
glasbe, doživljajsko poslušanje glasbe, doživljajsko-analitično poslušanje glasbe,
izražanje doživetij, pogovor o glasbi.

Poslušanje glasbe je sestavni del različnih glasbenih dejavnosti, ob enem pa tudi prvi
korak h glasbeni pismenosti. Brez poslušanja ni petja in igranja na glasbila, niti
glasbenega ustvarjanja. Poslušanje je potrebna aktivnost, ob kateri si izgrajujemo in
utrjujemo glasbeni spomin ter razvijamo glasbeno mišljenje. V pedagoški praksi mu je
zato potrebno posvetiti več pozornosti. Tej temi je posvečen tudi letošnji kongres
glasbenih pedagogov European Association for Music in Schools, ki bo marca 2015 v
Rostocku (Nemčija).

V tem besedilu poslušanje glasbe obravnavamo kot samostojno dejavnost, v kateri si
otrok na osnovi glasbene intuicije pridobi avtentično poslušalsko izkušnjo doživljanja,
spoznavanja in uživanja v glasbi. To je tudi osrednji globalni cilj področja umetnosti v
Kurikulumu za vrtce (1999). V dejavnostih poslušanja glasbe se otrok neposredno
srečuje z glasbeno umetnostjo in glasbo v vsakdanjem življenju nekoč in danes.
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Poslušanje glasbe je ustvarjalen način spoznavanja glasbene literature. Glasba sama
po sebi, pa tudi v vlogi tretjega vzgojitelja, bogati in uči. Bogati prostor in poslušalca. Pri
poslušanju glasbe otrok postane soustvarjalec glasbe, ko glasbo doživi in jo v procesih
recepcije ponovno poustvari v svoji notranjosti. Zato želimo poslušanje glasbe utemeljiti
kot aktivno obliko glasbene komunikacije, ki se vzpostavi med poslušalcem (otrokom)
ter glasbo in izvajalcem.

V povezavi s poslušanjem glasbe v pedagoškem procesu se nam zastavljajo mnoga
vprašanja. Kako otroku približati glasbo? Kaj vpliva na poslušanje glasbe? Zakaj je
potrebno poslušati glasbo? Kaj se v otroku in okrog njega dogaja med poslušanjem
glasbe? Ali otrok zna poslušati glasbo? Ali za poslušanje glasbe potrebuje znanje?

Odgovore bomo iskali in pojasnjevali v razpravi o naravi poslušanja glasbe. Omenili
bomo nekatere dejavnike, ki vplivajo na proces poslušanja. Pokazali pa bomo tudi
način, kako prisluhniti otroku, ki nam sporoča ravno tisto, kar nam pomaga razumeti
dogajanja pri otroku med poslujšanjem glasbe. Te pristope k razumevanju otroka kot
kompetentnega poslušalca glasbe, tudi klasične, pojasnjujemo na primerih risb in
interpretacij le-teh, ki so nastale pred ali po poslušanju glasbe.

Splošno o poslušanju
Poslušanje na splošno je psihična in individualna dejavnost poslušalca, ki sam
oblikuje pomen slišane informacije oz. vsebine (Plut Pregelj, 2012, str. 20). Opredeljujemo
ga kot dinamičen in vzajemen proces slišanja, usmerjanja pozornosti in pripisovanja
pomena zvočni informaciji. V pedagoški praksi se poslušanje najpogosteje obravnava
kot temeljna jezikovno-komunikacijska sposobnost ali kot aktivnost v govorno-
poslušalski komunikaciji. Te razsežnosti poslušanja pri nas raziskujeta Barica
Marentič Požarnik (2000, 2009) in Leopoldina Plut Pregelj (1990, 2009, 2012).

Andrew Wolvin in Caroline Coakley poslušanju pripisujeta tri lastnosti:

– poslušanje je miselna in ustvarjalna dejavnost;

– poslušanje je namenski proces;

– poslušanje je dinamičen proces, v katerem poslušalec uporabi različne miselne
procese, ki se pojavljajo hitro in zaporedoma (Wolvin, Carolyn, 1996).

Plut Pregelj (1990) pri tem omenja tudi nekatere pogoje in vzgibe za poslušanje, kot na
primer: našo voljnost in pripravljenost za poslušanje ter usmerjeno in vzdržno
pozornost (koncentracijo na zvok). Pomemben dejavnik pa je spomin, saj brez njega ne
bi vedeli, kaj smo poslušali.

Pri poslušanju se neprestano vzpostavljajo procesi selekcije zvokov (Motte-Haber, 1990).
Mehanizmi izbire zvočnih informacij še niso dokončno pojasnjeni. Dokazano pa je, da
na te procese vplivajo tudi poslušalčeva čustva in njihovi predsodki. To dejstvo je
potrebno ozavestiti pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti poslušanja glasbe v vrtcu in
šoli.

Poslušanje (predvajane) glasbe in vloga čutil
Poslušanje glasbe opredeljujemo kot poustvarjalni proces razpoznavanja, sprejemanja
in doživljanja glasbe. Gre za ustvarjalno glasbeno komunikacijo, v kateri poslušalec
sooblikuje oziroma soustvarja glasbo, ko s svojim estetskim čutom ter glasbenim
okusom in vrednotenjem glasbeno delo spremlja, sprejema in odobrava ali odklanja
(Trstenjak, 1981). Ustvarjalno povezavo preko umetniškega dela med umetnikom in
otrokom ter njun empatični odnos preučuje tudi Robi Kroflič (2010), ki raziskuje
umetniško doživljanje otrok v povezavi z moralnim razvojem in razvojem njegove
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identitete.

V proces poslušanja glasbe so vključeni poslušalčevo estetsko doživljanje in miselni
procesi. Na teh osnovah se izgrajujejo pomeni o glasbi. Ker je dajanje pomenov pogojeno
tudi z izkušnjami in znanjem, isto glasbo doživljamo in razumemo različno. Védenja o
glasbi, razumevanje in pomene v glasbi razvijamo celo življenje. Čim več o glasbi vemo
ali v njej odkrijemo, tem globlje jo doživimo.

Poslušanje glasbe je tudi sociološki fenomen. Vzniknil je v petdesetih letih prejšnjega
stoletja, v času naglega tehnološkega razvoja aparatur za produkcijo in reprodukcijo
glasbe. Ob bok živi glasbi se je postavila predvajana glasba. S pojmom predvajana glasba
opredeljujemo vsako glasbeno komunikacijo, ki uporablja katerega od umetno-
tehničnih kanalov predvajanja (Blaukoff, 1993, str. 231). Pod njenim vplivom se
spreminjajo navade in pričakovanja poslušalcev (Stefanija, 2010). V tej novi kategoriji
poslušanja so sprva našli izzive sociologi, manj navdušeni pa so bili pedagogi. Slednji
so v poslušanju predvajane glasbe videli vzorce in navade, ki naj bi vodili k pasivnemu
glasbenemu vedénju. Danes smo ta vidik ogroženosti prerastli tudi v šolskih okoljih.
Pod vplivom predvajane glasbe spreminjamo stare in razvijamo nove pristope k učenju
in poučevanju glasbe. Ker je glasba danes dostopnejša bolj kot nekoč, so bogatejše tudi
vsebine glasbenih dejavnosti. S povezovanjem različnih učnih okolij se je okrepil učni
transfer, saj lahko otroci isto glasbo poslušajo tudi doma preko internetnih povezav.
Tako so otroci v glasbenih dejavnostih nasploh bolj ustvarjalni ter samostojnejši v
iskanju in izbiranju glasbe. V večji meri se lahko udejanjata tudi participacija otrok pri
načrtovanju in odločanju ter sodelovanje izobraževanih institucij s starši.

Pred nenehni izziv iskanja ustreznih pristopov k poslušanju predvajane glasbe so
postavljeni tudi strokovni delavci v vrtcih. Koncept poslušanja predvajane glasbe se
razlikuje od koncepta poslušanja žive glasbe. Pomembna razlika je v čutni zaznavi.
Živo glasbo zaznavamo in spremljamo veččutno. Vir zvoka oziroma izvajalca vidimo,
prav tako tudi glasbilo, na katerega igra. Med izvajalcem in poslušalcem se vzpostavlja
interakcija. Pri poslušanju predvajane glasbe pa je okrnjeno celostno zaznavanje glasbe
in okolja nasploh. Otrok je odvisen predvsem od slušne zaznave in razvite zmožnosti
pozornega poslušanja. Zato je toliko bolj potrebno poznati vlogo čutil in pomen
dejavnikov, ki vplivajo na proces poslušanja glasbe.

Otroci glasbo doživljajo in spoznavajo preko čutil (Malaguzzi, 2009). Glasbo želijo ne le
slišati, pač pa tudi videti in otipati. V vsakodnevnih situacijah opazimo njihovo željo po
iskanju vira zvoka in sledenju zanimivim zvočnim dogajanjem v prostoru. Mlajši otroci
zrejo v tistega, ki poje ali igra. Opazimo tudi, da razdirajo in preurejajo glasbila z
namenom, da bodo zvok videli ali prijeli. Prav na tej osnovi čutnega zaznavanja in
ozaveščanja zaznav si izgrajujejo miselne predstave o glasbi, ki jih navzven izrazijo
skozi glasbo ali druge umetniške jezike.

Čeprav zvok zaznavamo s celim telesom, še posebej skozi kosti, je na glasbenem
področju v ospredju sluh. Pri otroku ga je potrebno gojiti kot čutilo, ki širi senzorne
zmožnosti. S sluhom sprejemamo vse tisto, kar je zadaj, spodaj, česar ne moremo prijeti,
okusiti ali vonjati (Branzi, 2003). Da bi ohranili njegovo ostrino in senzibilnost tudi do
glasbenih zvokov, sluh urimo in negujemo v primernem zvočnem/glasbenem okolju, pa
tudi v tihem okolju, kjer otrok lahko prisluhne tišini. V ta namen izvajamo igre za
razvijanje slušne zaznave in pozornosti na zvok. Razvojno potekajo od ugotavljanja
smeri in barve zvoka do njegovega prepoznavanja v večglasju (Borota, 2012b). Starejši
otroci radi rišejo zemljevide zvoka notranjih in zunanjih prostorov. Zemljevide tudi
berejo, pri tem pa ozaveščajo zvočne značilnosti prostora glede na glasnost, oddaljenost,
barvo in trajanje. V teh igrah si otroci izgrajujejo pojmovne strukture o posameznih
parametrih (glasbenega) zvoka, ki so sprva oblikovane na ravni približkov, kot so na
primer višji/nižji, daljši/krajši, svetlejši/temnejši, glasnejši/tišji zvok oziroma toni. Z
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ozaveščanjem slušnih zaznav se otrok uči zvoku dati pomen. Uspešen je pri
prepoznavanju zvokov iz vsakdanjega življenjskega okolja in narave. Postopoma se
privaja dajati pomene tudi glasbi. Sorazmerno hitro si izgrajuje pomene ob glasbi, ki je
bogata s tonskim in/ali zvočnim slikanjem. Zato priporočamo poslušanje glasbe, ki
vključuje konkretne zvoke ali nazorno orisuje dogodke iz narave in vsakdanjega
življenja.

Slušno zaznavo krepita tudi vidna zaznava in tip. Celovitost otrokovega
senzomotoričnega razvoja narekuje povezovanje dejavnosti poslušanja glasbe z
dejavnostmi izvajanja in ustvarjanja glasbe. V teh dejavnostih igrajo pomembno vlogo
tudi didaktična sredstva in didaktični pripomočki. Slika ali simbol, ki ga otrok poveže
z glasbo, aktivira miselne predstave o glasbi in glasbeni spomin. Miselne predstave o
glasbi in glasbeni spomin sta zvočne narave. Tako lahko vizualna spodbuda v otroku
sproži slišanje glasbe, ne da bi od zunaj dobil tudi zvočno spodbudo. Zato otrok
potrebuje v okolju vizualna ponazorila, ki ga spomnijo na glasbeno dejavnost in glasbo.
Okolje je tudi sicer eden pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na procese poslušanja
glasbe.

Nekateri dejavniki poslušanja glasbe
Na poslušanje glasbe vplivajo različni dejavniki, še posebej pa: prostor, glasba, interpret
oziroma medij, ki glasbo predvaja, in poslušalec. V nadaljevanju izpostavimo predvsem
pomen fizičnega in zvočnega prostora ter glasbo kot osrednjo vsebino poslušanja.

Zvoke najpogosteje poslušamo v zunanjih, glasbo pa v notranjih prostorih. Otroku je
potrebno omogočiti poslušanje glasbe tudi v avtentičnih prostorih, kot sta koncertna
dvorana in operno gledališče. Tovrstna izkušnja poslušanja glasbe je vselej globoko
estetsko in čustveno podkrepljena. V vseh primerih pa naj bo prostor za poslušanje
otroku znan.

Pri izbiri prostora sta odločilna njegova zvočna entiteta in akustika. Omogočiti morata
slišanje in zbrano poslušanje. Zvočno entiteto prostora prepoznavamo slušno, ko
prisluhnemo, kaj se v prostoru sliši, še preden v njega umestimo glasbo. Hrup in zvočni
dogodki v prostoru kaj hitro preusmerijo otrokovo pozornost. Otrok se zvočne entitete
prostora veliko bolj zaveda, kot se nam odraslim dozdeva. Zato glasbe ne umeščamo na
hodnike ali v telovadnico, ki že po svoji funkciji ne nudita osnovnih pogojev za slišanje.
V notranjih prostorih je pogosto vprašljiva tudi akustika. V prostorih, v katerih preveč
ali premalo odmeva, si otrok ne more pridobiti kakovostnih poslušalskih izkušenj.
Akustiko v prostoru uravnavamo s primerno opremljenostjo in z izbiro ustreznih
materialov.

V vrtcu glasbo najpogosteje poslušamo v igralnici. Za poslušanje glasbe jo preuredimo,
če je potrebno, na fizični in/ali zvočni ravni. Pri tem naj bo vodilo dvoje preprostih
vprašanj. Kaj se bo v prostoru slišalo med in po poslušanju glasbe in ali se bo glasbo
slišalo enako v vseh delih igralnice. Predvidevati je potrebno predvsem zvočne učinke
tistih aktivnosti, ki se bodo med poslušanjem glasbe vzporedno odvijale po kotičkih ali
v sosednih igralnicah. Nenazadnje kvaliteto zvočnega prostora omogočamo tudi s
tišino. Otrok jo potrebuje ne le med poslušanjem, pač pa tudi za podoživljanje glasbe in
izgrajevanje glasbenega spomina po poslušanju.

Pri organizaciji fizičnega prostora pomislimo tudi na vir zvoka/glasbe in njegovo
funkcijo. V naravi smo v središču zvočnega dogajanja, zvok je okrog nas. Naravni viri
zvoka nenačrtovano prihajajo od blizu in daleč, zvok je tih in glasen. V zaprtem prostoru
pa je vir zvoka/glasbe načrtno postavljen pred poslušalca. Zvok/glasba morata enako
glasno napolniti celotni prostor. V ta namen pri predvajani glasbi zvok ojačamo z
zunanjimi zvočniki.
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Pomen zvočnega in fizičnega ozaveščajo tudi otroci. Imajo jasno predstavo o tem, kje in
kako si želijo poslušati glasbo in kaj pri tem potrebujejo. V manjši raziskavi smo na
osnovi analiz njihovih načrtov prostora ugotovili, da otroci najpogosteje načrtujejo, kje
naj bodo v prostoru umeščeni vzgojiteljica, otroci in medij za predvajanje glasbe. Pri
dejavnostih izražanja doživetij želijo prostor preurediti. Za gibalno-plesno izražanje
potrebujejo večji prazen prostor. Pri pogovoru o poslušani glasbi pa si želijo prostor
urediti tako, kot ga običajno uredijo za pogovorne urice ali pripovedovanje. Načrti
prostora, kot jih rišejo otroci, so pomembno dokumentacijsko gradivo o poslušanju
glasbe. Iz njih razberemo informacije o fizičnem in zvočnem prostoru, ki so za otroka
pomembne.

Glasba kot vsebina poslušanja
Glasba je tista, ki daje dejavnosti poslušanja glasbe osrednji vsebinski in doživljajski
naboj. Glasba bogati zvočni prostor, ko se pridruži njegovi zvočni entiteti. V zvočno
entiteto prostora vstopijo še zvoki, ki imajo informativno vsebino in umetniško
vrednost. Glasbeno-zvočno razkošje prostora bogati poslušalca. V okolju, bogatem z
glasbo, se bogati otrok. Glasba ga doživljajsko prebuja in spoznavno izgrajuje. Glasba
ga sama po sebi tudi uči. Radikalna je ugotovitev, da glasba in otrok ne potrebujeta
tretjega sogovornika. Otrok glasbo sprejema, brez da bi imel o njej formalno znanje.
Zadostuje mu intuicija. To dejstvo nam odpira neskončne možnosti izbiranja glasbene
literature za otroke. Otrok zna po svoje poslušati klasično in sodobno glasbo pa tudi
ljudsko in zabavno. Problem pri izbiranju poslušalskega programa smo lahko mi
odrasli, ki »vemo«, kaj je za otroka primerno. Skozi naše stereotipe o glasbi za otroke in
implicitne teorije o glasbenem okusu lahko otroku zožimo dostop do bogastva, ki ga v
sebi nosi raznovrstna glasbena govorica.

Raznovrstnost je osrednje vodilo pri izbiranju glasbe za poslušanje. To načelo
izpeljujemo iz glasbe same. Prepoznavamo in upoštevamo ga ne več ravneh. Na
doživljajski ravni raznovrstnost glasbe prepoznavamo skozi različna razpoloženja in
doživetja. Na vsebinski ravni pa se njena širina kaže v glasbenih prvinah (melodija,
ritem, harmonija, zvočna barva), izraznih sredstvih (glas, glasbila), v njenih oblikovnih
elementih (motiv, stavek …) in glasbenih oblikah (pesemska oblika, sonatna oblika …)
ter v elementih interpretacije (tempo, dinamika, agogika in artikulacija). Skladatelj s
temi sredstvi oblikuje umetniško glasbeno delo (Borota, 2012a). Otrok ga sprejema in
dojema kot nedeljivo celoto. V glasbi radovedno posluša, kako se to skupaj sliši. Lepo ali
grdo? Dobro ali slabo? Otrok zna na ta vprašanja odgovoriti.

Pri izbiranju glasbe za poslušanje nas lahko zbegata načelo primernosti in vprašanje,
katera glasba je primerna za otroka. Pri tem ne gre za to, da bi glasbo razdelili na tisto za
otroke in ono za odrasle. Gre za vprašanje kakovosti na ravni umetniške reprodukcije
in produkcije. Za otroka je primerna najboljša glasba. Načelo primernosti zato
razumemo iz zornih kotov kriterijev umetniške vrednosti in estetike glasbenega
poustvarjanja. Ti kriteriji niso enoviti. Vsaka zvrst glasbe je skozi zgodovinski čas
izoblikovala svoje. Zabavne glasbe ne moremo ustvarjati, izvajati ali izbirati po kriterijih
klasične, sodobne pa ne po kriterijih ljudske umetnosti. Vsaka zvrst glasbe zahteva
svojo obravnavo. Ene zvrst glasbe tudi ne more nadomestiti z drugo. To spoznanje je še
toliko bolj dragoceno za strokovne delavce v vrtcu. Vrtec je eden redkih prostorov, kjer
lahko otrok sliši lepoto klasične glasbene umetnosti.

Intuitivno poslušanje glasbe
Poslušanje glasbe v predšolskem obdobju je potrebno razvijati na osnovi otrokove
glasbene intuicije. Opredelitve, kaj intuicija je, se med seboj razlikujejo glede na področja
proučevanja. V znanosti jo najpogosteje razlagamo kot uvid v določeno situacijo ali
raziskovalni problem. Glasbeno intuicijo pa opredeljujejo kot sposobnost predvidevanja
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zvočnih dogodkov oziroma organiziranja zvočnih/glasbenih vzorcev, tudi če o njih
nimamo formalnega glasbenega znanja (Bamberger, 2000). Razvije si jo lahko vsakdo,
ki že ima glasbene izkušnje, bodisi z izvajanjem, ustvarjanjem ali poslušanjem glasbe.

Temeljne raziskave na področju glasbene intuicije je v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja opravila Jeanne Bamberger. Trideset let je iskala odgovore na dvoje enostavnih
vprašanj: kaj slišimo (pri poslušanju glasbe) in kdaj (tisto) slišimo. Na osnovi rezultatov
raziskovanja o otrokovem dojemanju in razumevanju organiziranosti glasbenih
konceptov, kot so na primer melodija, ritem in metrum, je potrdila tezo o prirojenih
dispozicija za glasbeno intuicijo (Bamberger, 2000).

Na teh izhodiščih je raziskovanje o procesih poslušanja glasbe zasnoval tudi Robert E.
Dunn. Na osnovi ustvarjalnega pristopa k poslušanju glasbe in analiz grafičnih
prezentacij otrok o poslušani glasbi je natančneje opredelil nekatere značilnosti
intuitivnega poslušanja, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Intuitivno poslušanje je aktivni proces vključevanja kognitivnih in afektivnih odzivov
poslušalca na glasbo, ki segajo onkraj formalnega razumevanja glasbe (Dunn, 2002).
Gre za izgrajevanje miselnih predstav o glasbi, ki temeljijo na občutenju in doživljanju
glasbe, značilnim za vsakega poslušalca posebej. Poslušalec tako prepoznava lastna
glasbena doživetja, ki pa jih ne more z besedami natančno opisati. V tem ustvarjalnem
procesu doživljanja glasbe poslušalec postane sooblikovalec lastne, celostne glasbene
izkušnje, ki vključuje tako objektivne kot tudi subjektivne ter namišljene odzive na
glasbo. Ti trojni odzivi se med seboj prepletajo. Njihovo razmerje je odvisno od
vsakokratnih dejavnikov poslušanja ter pripravljenosti in zanimanja poslušalca za
poslušanje.

Spodnja grafična prezentacija 5-letne deklice in njena pripoved oziroma interpretacija
le-te nam nazorno prikažeta značilnosti intuitivnega poslušanja glasbe s prepletanjem
različnih odzivov poslušalca na glasbo.

Slika 1: Risba 5-letne deklice in njen opis

Risba je nastala po poslušanju odlomka iz koncerta Antona Vivaldija – Jesen. Na
objektivni ravni je deklica prepoznala zvok violine in polifono gibanje melodičnih
struktur. Na subjektivni ravni omenja fizične učinke glasbe in intenzivno doživljanje
(srček ji je delal tik-tak). Prav tako razberemo odziv na domišljijski ravni, v miselni
predstavi dreves in premikanju listkov na njih. Deklica je ob poslušanju glasbe
doživljala ugodje, saj ji je bila glasba lepa.

Pri ponovnem poslušanju iste glasbe se odzivi na glasbo vzpostavijo in prepletajo
drugače in na drugih kakovostih ravneh. Vzpostavljajo se povezave med različnimi
pomeni glasbe. Te povezave potekajo na zavedni in nezavedni ravni. Ti pogostokrat

Opis 5-letne deklice:

»Slišala sem glasbo, take zvoke
od violine. Med seboj so se
menjavali, tako da je bil najprej
en inštrument, potem drugi.
Videla sem drevesa in listke, ki
so se premikali. Srček mi je delal
močno, tik-tak. Glasba je bila
lepa.«
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nepredvidljivi procesi so potrebni za rast poslušalca, zato priporočamo pogosto
poslušanje iste glasbe. Ob večkratnem poslušanju iste glasbe širimo in poglabljamo
doživetja. Nič ni narobe, če se pri tem naša doživetja spreminjajo. Nestanovitnost
doživetij, pomenov in zanimanja je značilna za mlajše otroke in manj izkušene
poslušalce. Nič ni narobe, če otroku lepa glasba naenkrat postane grda. Vemo, da na
otrokove odzive vplivajo izoblikovani pomeni, ki nastajajo tudi na osnovi
zunajglasbenih asociacij. Glasba, ki jo je otrok v strahu poslušal v čakalnici pri
zdravniku, bo tudi v vrtčevskem okolju prebujala asociacije, povezane s strahom. Še
tako spevna melodija bo za njega grda, glasba pa slaba. Zanimivo je prisluhniti otroku
in njegovim poskusom izgrajevanja pomena. Še posebej izrazito so ti procesi
prepoznavni ob krajših karakternih skladbah, ki so nabite z izpovednostjo in
raznovrstnimi zvočnimi dogodki. Ugotovitve ilustriramo z rezultati kvalitativne
raziskave o otrokovem likovnem izražanju doživetij po poslušanju glasbe na primeru
skladbe Sergeja Musorgskega – Koča Jage Babe. Njihova interpretacija likovnih izdelkov
je zanimiva iz zornega kota razpoznavanja doživetij in pomenov, ki jih otroci pripisujejo
glasbi. Dobesedni zapisi otrokovih izjav in zgodb so predstavljeni v spodnji tabeli.
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Otrokovo izgrajevanje pomenov o poslušani glasbi je izvirno. Iz njihovih opisov
razberemo intenzivno doživljanje glasbe. Otroci ob risbah z navdušenjem pripovedujejo
zgodbe o strahu v glasbi. Čeprav pripovedujejo o manj prijetnih čustvih in dogodkih, si
želijo glasbo ponovno poslušati. Glasbo opisujejo kot lepo. Doživijo jo kot ugodje, ki ga
razumemo kot obliko estetskega doživljanja glasnih, hitrih in nepredvidljivih zvočnih
dogodkov. Tovrstne raziskave potrjujejo, da otrok potrebuje medij, da lahko preko njega
spregovori o poslušani glasbi. Tak medij je likovni izdelek, ki nastane po poslušanju
glasbe.

Del celovite glasbene izkušnje so tudi številne asociacije, ki jih otrok vzpostavlja ob
poslušanju. Utemeljeno pravimo, da glasba odpira pot domišljiji in kreativnemu
reševanju izzivov. Bogate in žive asociacije ob poslušanju glasbe ima tudi otrok. Če
želimo otroka razumeti, mu moramo omogočiti, da nam o tem spregovori tudi skozi
govorico »stotih jezikov«. Primer ilustriramo z likovnim izdelkom, ki ga je narisal 5-letni
deček po poslušanju instrumentalne glasbe.

Slika 2: Risba 5-letnega dečka po poslušanju instrumentalne glasbe

Deček je celovito glasbeno izkušnjo poslušanja glasbe in doživljanje glasbe izrazil skozi
risbo, na kateri prepoznamo oblake, v desnem zgodnjem kotu pa sonce. Odrasli bi na
osnovi videnega lahko izpeljali napačne zaključke, ki z otrokovo izkušnjo doživljajskega
poslušanja ne bi imeli pravih povezav. Iz otrokove interpretacije razberemo pravi pomen,
ki se skriva za vizualno podobo likovnega izdelka. Otrok nam pripoveduje o
intenzivnem doživljanju glasbe, ki nam ga pojasnjuje preko asociacije z izven glasbeno
vsebino in doživljanjem lepote mavrice.

Doživljajsko in doživljajsko-analitično poslušanje glasbe
Osrednji metodi poslušanja glasbe z otroki v predšolskem obdobju sta doživljajska in
doživljajsko-analitična metoda poslušanje glasbe. Doživljajsko poslušanje glasbe
spodbudi pri otroku različna razpoloženja in čustvene odzive. Ob poslušanju podoživi
različne izkušnje, ki jih domišljijsko obogati. Zato doživljajsko poslušanje glasbe
povezujemo z dejavnostmi izražanja doživetij oziroma ustvarjanjem ob glasbi (Borota,
2013).

Mnenja o tem, ali je doživljanje sposobnost ali ne, so deljena. Charles Hoffer govori o
doživljanju kot sposobnosti, ki jo je mogoče razvijati na različne načine:

– z urjenjem spomina na glasbo in glasbenim znanjem,

– s pozornim poslušanjem glasbenih prvin in elementov ter posebnih zvočnih
dogodkov,

– z razvijanjem poslušalskih spretnosti, pomembnih za doživljajsko poslušanje,

– s spodbujanjem k izražanju doživetij (Plut Pregelj, 1990).

Otrokova interpretacija risbe.

 »Glasba je bila lepa. Narisal
sem dež in sonce zato, da bi
nastala mavrica. Zato, ker
ima lepe barve. Tako lepo
zelene, modre, violičaste …
(malo počaka). Je lepa. Tudi
glasba je bila lepa.«



27

Zanimivo pa je, da doživljanja glasbe ne spodbudimo z vizualizacijo glasbenega dela
oziroma razlago poteka glasbe. V glasbi torej ne iščemo zgodb in dogodkov, niti ne
glasbenih medvedov in hitrih mišk. Možnosti za doživljanje glasbe širimo na drug
način, ko se poleg glasbe vživimo v čas in okoliščine nastanka glasbenega dela ali če
poznamo njegove slogovne in oblikovne značilnosti. Ta spoznanja vnašamo v
didaktične izpeljave doživljajskega poslušanja glasbe. Splošne značilnosti posameznih
korakov so naslednje.

1. S krajšo dejavnostjo (glasbena didaktična igra, igranje na glasbilo, napoved
skladbe …) pritegnemo otrokovo pozornost. Predramimo mu sluh in spodbudimo
njegovo radovednost za zvočna dogajanja.

2. Prvo poslušanje glasbe je namenjeno seznanjanju otroka z novo glasbo. Otrokove
pozornosti še ne usmerjamo. Otroka prepustimo glasbi. Med poslušanjem mu
dajemo občutek, da ga spremljamo, ob enem pa sami na zunaj in na nevsiljiv
način izražamo lastno doživljanje glasbe. Po poslušanju sledi kratka doživljajska
pavza. Nato se odzovemo na namige otrok. Ozavestimo njihove slušne zaznave
in jih usmerimo v ponovno poslušanje iste glasbe.

3. Pri drugem poslušanju otrokovo pozornost usmerimo na ozaveščanje in
poglabljanje doživetij. Pomagamo mu vzpostaviti povezave med različnimi
glasbenimi izkušnjami in doživetji. Po poslušanju sledi krajša doživljajska pavza.
Nato otroka spodbudimo, da doživetja izrazi likovno ali plesno-gibalno oziroma
s snovanjem zgodbe ali novih glasbenih zamisli.

4. Pri tretjem in nadaljnjim poslušanjih iste glasbe doživetja ozavestimo ob
dejavnostih izražanja doživetij. Do rezultatov prihajamo postopoma, preko
zamisli in snovanja idej do končnega izdelka. Otroci si najprej zamišljajo, kako
in s kom bi ob glasbi plesali; kako bi z gibom izrazili tisto, kar slišijo; s katerimi
barvami bi narisali tisto, kar slišijo. Nato izbrano dejavnosti tudi izvedejo.

O izkušnjah se z otroki pogovorimo. Izdelki, ki nastanejo po poslušanju glasbe, so
pomembno dokumentacijsko gradivo o otrokovem doživljanju glasbe. Na osnovi
evalvacije in interpretacije otrokovih ustvarjalnih dosežkov snujemo nadaljnje
dejavnosti poslušanja glasbe.

Če so pri doživljajskem poslušanju glasbe v ospredju čustva, so intuicija in miselni
procesi potrebni pri doživljajsko-analitičnem poslušanju. Pri tovrstnem poslušanju
doživljanje glasbe nadgradimo z usmerjanjem otrokove pozornosti na nek izrazit zvočni
dogodek ali na neko splošno značilnost v glasbi. Zanimivi zvočni dogodki bodo že sami
po sebi pritegnili otrokovo pozornost. Na osnovi intuicije bo pričakoval njihovo
ponovite. Pričakovanje in radovednost pa sta tisti gonilni sili, ki ohranjata otrokovo
pozornost na glasbo. Zanimivo glasbo bo otrok dolgo poslušal.

Didaktična izpeljava metode doživljajsko-analitičnega poslušanja poteka podobno kot
pri metodi doživljajskega poslušanja. Novost predstavljajo poslušalske naloge v obliki
vprašanj. Z njimi usmerjamo otrokovo pozornost na nekaj v glasbi. Poslušalske naloge
zastavimo tik pred poslušanjem. po poslušanju se o rešitvah pogovorimo. Različne
odgovore preverjamo v glasbi s ponovnim poslušanjem. Otrok na splošno rad rešuje
zvočne uganke. Z njimi pa ne pretiravajmo, da ne izničimo osnovni namen poslušanja
glasbe v zgodnjem obdobju, to pa je doživljanje in uživanje v glasbi.

Pogovor z otrokom o glasbi
Govoriti o glasbi je za otroka nujno. Otrok mora imeti možnost, da nam pove svojo
zgodbo o glasbi, ki jo je slišal. Njegova zgodba o glasbi je vedno prava in resnična. Tudi
njeno spreminjanje je samo po sebi umevno. Prav tako otrok potrebuje tudi pogovor o
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glasbi. V pogovoru otrok ozavesti glasbene izkušnje in miselne glasbene predstave.
(Young, Glover, 1998). Skozi pripovedovanje, opisovanje in pogovor otrok tudi usvaja
strokovno glasbeno izrazje, ko poimenuje glasbene pojave in pojme (Gardner, 1995,
Wittgenstein v Young, Glover, 2011). Otroku dopustimo, da glasbeni dogodek ali pojem
poimenuje ali opiše po svoje. S časoma se bo privadil tudi na strokovno govorico
odraslega. V pedagoški praksi se kaže potreba po kritičnem razmisleku o vsebinah in
poteku pogovora z otroki po poslušanju glasbe. Za osvetlitev stvarnega problema
navajamo naslednji primer pogovora.

Odrasel: Kaj si slišal v glasbi?
Otrok: Medveda.
Odrasel: Kako je pa hodil?
Otrok: Počasi.
Odrasel: Kakšen pa je medved?
Otrok: Velik.
Odrasel: Kaj pa rad je?
Otrok: Med.

Ob tem primeru se nam zastavi vprašanje poznavanja pomena pogovora o glasbi. Če
pogovor razumemo kot način učenja, potem si je potrebno zastaviti cilje, kaj želimo s
pogovorom doseči (Borota, 2013).

Velik izziv je, kako oblikovati vprašanja o glasbi, da jih bo otrok razumel. Nekaj smernic
navajamo tako za doživljajsko kot tudi za doživljajsko-analitično poslušanje. Navedeni
primeri naj bodo strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli spodbuda, da jih v praksi
preizkusijo in dopolnijo glede na konkretno učno situacijo.
Primeri vprašanj pri doživljajskem poslušanju glasbe in izražanju doživetij.

Kakšna je bila glasba?
Na kaj te je glasba spomnila?
Kako si se ob poslušanju glasbe počutil/a? Kdaj si se še tako počutila?
S kom bi želel/a to glasbo poslušati?
Kje misliš, da je bil skladatelj, ko je pisal to glasbo?
Kaj bi želel/a ob glasbi delati? Kako bi ob glasbi zaplesal/a?
Kako bi glasbo narisal/a?
Kako bi na obrazu izrazil/a svoje razpoloženje ob poslušanju glasbe?
Kakšno zgodbo bi pripovedoval/a ob tej glasbi?

Primeri vprašanj pri doživljajsko-analitičnem poslušanju glasbe. Vprašanja lahko
uporabimo tudi med procesom poslušanja kot poslušalsko nalogo.

Kaj te je v glasbi presenetilo?
Kako se je to slišalo? Ali bi znal/a to ponazoriti z glasom?
Kako bi ob tej glasbi korakal/a?
Kako bi z glasom posnemal/a zvok glasbil?
Ali so bili v glasbi višji ali nižji toni?
Ali je bila v glasbi tudi tišina (pavza)?
Kako bi narisala melodijo?
Kako glasna je bila glasba?
Ali se ti zdi, da bi bila glasba lahko tišja ali glasnejša?
Katera glasbila si najprej prepoznal/a?
Katera glasbila bi še rad/a slišal/a v tej glasbi?

Pogovor bo za otroka prijeten in zanimiv, če ga bomo spraševali o tistem, o čemer že ima
predhodne glasbene izkušnje. Pri poslušanju glasbe znano prepoznavamo v novi
situaciji ali v novi glasbi. Na primer, če želimo v pogovoru po poslušanju glasbe ozavestiti
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otrokovo slušno zaznavo različno glasne glasbe, potem je potrebno, da ima otrok pred
tem že izkušnje s tihim in glasnim petjem oziroma igranjem na glasbila. Otok v glasbi
uspešno prepozna tisto, kar je sam izkustveno spoznal v dejavnostih glasbenega
izvajanja in ustvarjanja.

Sklepne ugotovitve
Otroka doživljajsko in spoznavno bogati raznolika glasba. Ker so njegove glasbene
spretnosti še omejene, primanjkljaje glasbenih spodbud nadomestimo s poslušanjem
glasbe. Glasba v otroku prebuja različna razpoloženja in doživetja, ki jih navzven izrazi
na raznotere načine. Poslušanje glasbe je tako osrednji avtentični način vzpostavljanja
glasbene komunikacije, v kateri otrok sooblikuje njeno dokončno podobo, ko ob pomoči
odraslega ozavesti lastne slušne zaznave in oblikuje pomene glasbe.

Otrok glasbo posluša intuitivno. To je velika prednost, ker za poslušanje glasbe ne
potrebuje formalnega znanja o glasbi. Čeprav je izvajalsko manj spreten, o glasbi veliko
vé. Če želimo, da nam bo o doživetjih in drugih spoznanjih o glasbi pripovedoval,
potrebuje medij, ki ga bo k temu nagovoril.

Koncept poslušanja glasbe z otroki je potrebno v praksi razumeti celovito. Poslušanje
glasbe je proces, ki se začne z usmerjanjem pozornosti na slušno zaznavo, nadaljuje z
večkratnim poslušanjem iste glasbe, ob spodbudah k poglabljanju doživljanja, ter
zaključi z dejavnostmi izražanja doživetij. Bogato dokumentacijsko gradivo, ki pri tem
nastane uporabimo kot medij, preko katerega nam otrok pripoveduje svojo zgodbo o
glasbi. V teh zgodbah bomo mi odrasli v otroku prepoznali velikega glasbenika.
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Viš. pred. mag. Helena Korošec, Pedagoška faulteta, Univerza v Ljubljani

Gledališče – stičišče domišljije,
ustvarjalnosti in sodelovanja

Povzetek
V prispevku predstavljam razmišljanja o sodobnih pristopih k lutkovno-gledališkim
dejavnostim v vrtcu, ki temeljijo na procesno-razvojnem pristopu in načelih
ustvarjalne drame. Izpostavim, kakšno vlogo ima ustvarjalna drama, ko sledimo
improvizaciji, sodelovanju,odkrivanju sveta in omogočimo otroku osrednjo vlogo v
procesu nastajanja zgodbe. Posebno mesto namenjam lutki in njeni vlogi v
vsakdanji komunikaciji med vzgojiteljem in otrokom. Oživljena lutka bo v skupini
ustvarila posebno vzdušje, pri skupnem ustvarjanju lutkovnih zgodb pa bo otroke
povezala med seboj, ob tem pa se bodo učili tudi komunikacijskih spretnosti in
socialnih veščin.

Ključne besede: ustvarjalna drama, lutka in komunikacija, igra, socializacija.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ko sem pred precej leti sodelovala na posvetu Umetnost v kurikulu za vrtce se mi je
zdelo izredno pomembno, da poudarim razliko med profesionalnim gledališčem in
otroškim ukvarjanjem z gledališčem v zgodnjem otroštvu. Danes, po tolikih letih
razvijanja lutkovno-gledališke prakse v vrtcih še vedno menim, da je to eden
najpomembnejših poudarkov. Vprašati se moramo, kaj pravzaprav želimo z uvajanjem
in izvajanjem lutkovno-gledaliških dejavnosti v vrtcu doseči. Želimo vzgajati bodoče
igralce? Gotovo ne, se strinjamo vsi na prvi mah. Seveda pa odkrivamo talente in otroke
spodbujamo h gledališkemu izražanju na različne načine. Želimo do potankosti
izdelane predstave? Želimo kakovostne predstave? Tu se že znajdemo na preizkušnji
vrednotenja otroške ustvarjalnosti. Kako pa lahko sploh ovrednotimo otroško
gledališko ustvarjalnost? Je kakovostna predstava tista, ki je do potankosti v naprej
načrtovana in režirana z vzgojiteljeve strani, ali pa tista, ki dopušča otroško sanjarjenje,
participacijo in omogoča aktivno učenje? Je kakovostno predstavo tudi za nastop pred
starši možno pripraviti in izpeljati iz otrokove domišljijske igre ali pa predvsem z
določitvijo vlog, učenjem besedila in vzorno vajo? O čem naj govori gledališče, ki ga
ustvarjajo otroci? O našem pogledu na življenje ali pa o njihovem doživljanju sveta in
interpretaciji pravljic na njihov način, ki se v marsičem razlikuje od našega? Je v
otroškem gledališkem ustvarjanju pomemben proces, v katerem razmišljamo, da otrok
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razvija svoje potenciale ter komunikacijske in socialne spretnosti? Odgovori na zgoraj
zastavljena vprašanja se zdijo sila preprosti. Vendar pa je prenos procesno-razvojnega
pristopa z načeli ustvarjalne drame v prakso po mojih izkušnjah pogosto precej težji,
kot se zdi na prvi pogled. Koliko vzgojitelj, kot pomemben otrokov sogovornik in
sopotnik pri gledališkem ustvarjanju, stopa v območje otrokovega (in svojega)
svobodnega ustvarjanja, koliko si upa 'tvegati', da predstava ne bo 'vzorna' in vključuje
ideje otrok in dopušča improvizacijo? Nam pri iskanju odgovorov na zgornja vprašanja
lahko pomaga Malaguzzijeva misel (1998): »Naša naloga, zahvaljujoč kreativnosti, je
pomagati otrokom, da se povzpnejo na svojo lastno goro in to čim višje je mogoče. Nihče
ne more narediti več od tega«.

Slika 1: Prsti spregovorijo

Ustvarjalna drama v zgodnjem otroštvu
V nadaljevanju razmišljam, kako po načelih ustvarjalne drame, ki se ujemajo s
sodobnimi principi zgodnjega učenja v vrtcu, otroku lahko pomagamo pri vzpenjanju
na lastno goro. Procesno-razvojni pristop k učenju v zgodnjem otroštvu poudarja
dejavno vlogo otroka po načelu dvosmerne komunikacije med vzgojiteljem in otrokom.
Poudarek je na procesu in na otrokovem razvoju, v ospredje postavimo spodbujanje
otrokovih lastnih načinov dojemanja sveta.

Gledališče omogoča otroku izraziti se z različnimi nebesednimi izraznimi sredstvi –
mimiko, gibi, likovnimi simbolnimi sredstvi, niansami glasu, zvokom ipd., hkrati pa
celosten pristop v gledališki igri omogoča dvosmerno komunikacijo primarnega tipa, ki je
sicer v šolskem delu, včasih tudi v vrtcu, večinoma enosmerna in sekundarnega tipa.
Obliko komunikacije, pri kateri sprašuje tisti, ki ne ve, odgovarja pa tisti, ki ve,
imenujemo komunikacijo primarnega tipa. Predstavlja najvažnejši način
komuniciranja, ki zadovoljuje otrokovo radovednost. Na predšolski stopnji naj bi bila
primarna komunikacija dominantna, način komuniciranja, pri katerem sprašuje tisti,
ki ve, odgovarja pa tisti, ki se je nečesa že naučil ali pa tega še ne ve (sekundarna
komunikacija), bi moral biti redkeje prisoten (Brajša, 1993). Prevladujoča oblika
sekundarne komunikacije je klasična razgovorna metoda, ko vzgojitelj otroka s pomočjo
vprašanj vodi do spoznanj. Take komunikacije bi moralo biti čim manj, spodbujati pa bi
morali komunikacijo z aktivnim sodelovanjem obeh (vseh) partnerjev s svobodno izbiro
informacij in komunikacijo, ki spodbuja vzgojitelja in otroke k medsebojnemu
spoštovanju, sprejemanju in dajanju ter raziskovanju (Brajša, 1993). Prav ustvarjalna
drama nam nudi izvrstno priložnost za vzpostavljanje sproščenega in ustvarjalnega
vzdušja pri delu na skupnem lutkovno-gledališkem projektu.
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Ustvarjalno dramo lahko opišemo takole (Siks, 1981: 6): »Ustvarjalna drama je
improvizacijska, osredotočena na proces in neekshibicijska oblika drame, v kateri so
sodelujoči vodeni k domišljiji in igri vlog. Proces v ustvarjalni drami je dinamičen. Vodja
otroke vodi k raziskovanju, razvoju, samoizražanju in posredovanju idej, konceptov in
čustev skozi dramske uprizoritve. Glavni namen ustvarjalne drame je spodbujati osebni
razvoj in pospešiti učenje sodelujočih bolj kot razvijanje bodočih igralcev. Z ustvarjalno
dramo lahko učimo umetnost gledališča in/ali motiviramo in razširimo učenje na
drugih področjih.« Otroci se učijo sprejemati odgovornost in skupinske odločitve, delati
sodelovalno, razvijati nove interese in poiskati nove informacije.

Ustvarjalna drama je torej pristop, ki postavi otroke v vlogo aktivnih (so)ustvarjalcev, ki
vstopajo v medsebojne odnose, ob ustvarjanju prizorov pa tudi v odnos z zgodbo in
fiktivno situacijo ter seveda v poseben odnos z vzgojiteljem. Na osnovi analize serije
gledaliških delavnic je pedagoški model odnosov v ustvarjalni drami razvila M. J.
McNaughton (2011), ki izpostavlja, da narava odnosov med udeleženci v gledaliških
delavnicah in med udeleženci ter učnim kontekstom ustvari takšno klimo, v kateri
lahko poteka učenje v najširšem pomenu besede. Avtorica (prav tam: 126) govori o štirih
elementih v odnosih, ki jih moramo imeti v mislih, ko načrtujemo, izvajamo in
evalviramo projekt ustvarjalne drame. Ti elementi so:

- odnosi otrok z učnim kontekstom: učni kontekst in vsebina naj bosta povezana
z interesi otrok. Delitev učnih ciljev in namena daje otrokom status partnerstva.
Celostno in integracijsko učenje daje možnost medkurikularne povezave.
Udeleženi so v različnih oblikah aktivnosti – konkretne izkušnje, aktivno
eksperimentiranje, načrtovanje in razmišljanje, refleksija lastnega dela in dela
drugih;

- odnosi vseh otrok z domišljijskim kontekstom: zgodba je izhodišče dogajanja in
domišljijskega konteksta. Otroci lahko kreirajo kontekst in vloge, ki jih skozi
ustvarjanje raziskujejo in razumejo. Otroci prevzemajo različne vloge. Osebno so
udeleženi z domišljijskim kontekstom in se lahko identificirajo z liki ter razvijajo
empatijo;

- odnosi med otroki: omogočene so številne možnosti za sodelovanje in delitev idej
ter načrtov. Sodeluje lahko cela skupina, delajo pa na skupnem cilju. Spodbuja
se medvrstniško učenje ter spoštovanje sebe in drugih;

- odnosi vzgojitelja z otroki: spremenjen odnos vzgojitelja do otrok otroke spodbuja
k oblikovanju pomenov na osnovi njihovih lastnih izkušenj. Učenje je
demokratičen proces. Vloga vzgojitelja je ponuditi strategije, ki olajšajo učenje in
omogočajo raziskovanje. Aktivno sodelovanje v drami omogoča vzgojitelju
alternativni status v odnosu do otrok.

Vse oblike drame imajo splošni cilj, in sicer pripraviti formalno predstavitev za
občinstvo, lahko pa gre tudi za predstavo znotraj skupine. Otroci lahko predstavijo
improvizirane prizore drug drugemu v oddelku, kar pa ni glavni cilj v celotnem
dogajanju. Ustvarjalna drama tako temelji na procesu, katerega cilj je razvoj vseh
psiholoških področij, a se gledališču kot oblikovanemu mediju ob tem ne odpovemo.
Zato je nastop pred vrstniki z otrokovega vidika zelo pomemben. Ob tem si razvija
kriterije in kritičnost za oblikovanje predstave.

Vloga lutke v ustvarjalni drami in kurikulu za vrtce
V procesu ustvarjalne drame gre zagotovo posebno mesto lutki, ki s svojo posredno
komunikacijo in animacijskimi zmožnostmi vnese v skupino svojevrstno vzdušje,
povezanost med otroki ter med otroki in vzgojiteljem. Izhajamo iz dejstva, da je lutka
odličen medij za komunikacijo med vzgojiteljem in otrokom ter med otroki samimi. Kot
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posrednik v komunikaciji lutka izboljšuje medosebne odnose in sprošča vzdušje v
skupini. Kot močno simbolno sredstvo nudi otroku možnost izražanja čustev,
sproščanja konfliktov in v simbolnih situacijah »kot da« sporočanje lastnega videnja
realnega sveta. Vzgojitelju so lutke v pomoč pri lažjem razumevanju otroka,
prepoznavanju njegovih čustev in težav ter pri hitrejšem in zanimivejšem doseganju
ciljev kurikuluma. Lutke imajo v sebi nekaj magičnega. Antropologi, kulturologi,
umetniki in tudi psihoanalitiki najdejo sorodnost današnje lutke v magičnih obredih
in ritualih. Animirani predmeti in kipci v pradavnini so priklicali v življenje nadbitja,
prednike, domišljijska bitja ipd., človek pa jim je brezpogojno verjel. Danes nosi lutka še
vedno v sebi posebno energijo, ki ne pritegne le otrok, temveč tudi odrasle. Prav tu bi
lahko bil razlog, da so lutke tako privlačne in prebujajo močna čustva. So energija, ki je
sicer ne vidimo, jo pa čutimo, kar je po znanstveni plati morda nesprejemljivo, po
človeški pa še kako razumljivo.

»Lutkovna umetnost izvira iz davnih ritualov. Vsi obredi so nekakšna komunikacija
med ljudmi in energijo, ki je ne obvladujemo, vendar čutimo. Ta komunikacija se odvija
s stiliziranimi gibi, glasom in vizualno pojavnostjo bodisi v kostumu, maski ali
oblikovanem predmetu. Predmet, oblikovan s človekovo voljo, dobi nov simbolični
pomen in postane novo bitje, osebek, metafora. Kako? S prenosom lutkarjeve energije v
predmet, ki ga oživlja s svojim pogledom in rokami. Lutkar verjame v čarobno
preobrazbo in veruje v moč lutke« (Majaron, 2000: 33).

Tako kot lutkar naj tudi vzgojitelj verjame v moč lutke, saj mu je lahko lutka v veliko
pomoč pri posredovanju vzgojno-izobraževalnih vsebin in posledično pri vzpostavljanju
dobrega vzdušja v skupini ter izboljšanju socialnih odnosov. Le če bo vzgojitelj lutki
zaupal in se prepustil njenim ustvarjalnim potencialom, bo lahko uspešno vzpostavil
kontakt z otroki preko lutke. Mnogokrat lahko lutka pomaga iz zagate, ko iščemo tisti
»trik«, s katerim bomo lahko otroke dobro motivirali. Otroci lutki zaupajo. Vzgojiteljico
imajo radi, a vendarle predstavlja avtoriteto. Lutka je »eden izmed njih«, z enakimi
težavami, enakimi strahovi in enako željo po igri. Čeprav lutka oživi šele v rokah
vzgojiteljice verjamejo, da je z njimi čisto nova oseba, tej osebi pa lahko popolnoma
zaupajo. Prepričani so, da za skrivnost, ki jo imajo z lutko, vzgojiteljica ne ve, čeprav je
lutka živela v rokah vzgojiteljice. To je tista magična moč, ki jo ima samo lutka. Med
vzgojiteljem in otrokom se tako vzpostavi posebna komunikacija preko posrednika –
lutke.

V čem je komunikacija z lutko tako drugačna od komunikacije v dramskem gledališču?
Ko govorimo o gledališču z igralcem, ugotovimo, da gre za direktno, čeprav brezosebno
komunikacijo med igralcem in občinstvom. V lutkovnem gledališču pa igralec
komunicira z občinstvom preko posrednika – lutke. Igralec se mora odreči svojemu
jazu in vso svojo energijo usmeriti v lutko. V gledališki igri igralec potrjuje svoj ego, v igri
z lutko pa je lutka v prvem planu. Če ta način komunikacije prenesemo v šolo ali vrtec,
vidimo, da neposredna komunikacija v gledališki igri z izpostavljanjem jaza ustreza
samozavestnim otrokom in tistim, ki se radi izpostavijo in želijo poudariti svoj ego.
Plašen otrok si bo upal komunicirati z lutko, ker mu je le-ta »ščit« oz. alter ego, skozi
katerega sporoča. Egocentričen otrok bo svoj ego moral podrediti lutki, če bo želel
vzpostaviti skozi lutko odnos z drugimi.

V mojih osebnih izkušnjah pri delu z lutko in pri dolgoletnih raziskovanjih se je
pokazalo, da igra z lutko vzgojitelju pomaga pri vzpostavljanju stika z otroki, njihova
medsebojna komunikacija pa se izboljša. Lutka otroke pritegne, navduši, sporočanje in
posredovanje informacij pa je olajšano. Posebno vlogo tako lahko v skupini prevzame
lutka – ljubljenec skupine, ki je v skupini stalno prisotna. Po navadi ta lutka sprejme
otroke že prvi dan in jih spremlja skozi celo leto. Takšna lutka, ki je lahko kar plišasta
igrača, olajša prvo srečanje, sprosti napetost in pomaga pri navezovanju stika. Takšna
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lutka pa je lahko tudi osrednji lik. Kot povezovalec vsebin lahko prinaša nov projekt v
oddelek ali povezuje celoten vrtec, lahko pa ima nalogo predvsem vplivati na čustveni
in socialni razvoj otroka z ustvarjanjem prijetnega vzdušja in nudenjem varnega okolja.
Otroci lutki zaupajo, se sproščeno pogovarjajo z njo, se jo želijo dotakniti in jo božati.
Sprejmejo jo kot živega člana svoje skupine, jo občudujejo in jo aktivno vključujejo v
svoje delo. Lutka otroke popolnoma čustveno prevzame, je njihov zaupnik in zaveznik.
Vse to pa je vzrok, da je komunikacija ob uporabi lutke (katerekoli vrste) zelo dobra, je
primarna in poteka v več smereh. Primarna komunikacija predstavlja najvažnejši način
komuniciranja, ki zadovoljuje otrokovo radovednost. Tudi vzgojiteljice se ob lutki
sprostijo in čutijo sproščeno vzdušje v skupini, ki pripomore k lažji izpeljavi
pedagoškega procesa. Ko je otrok v vsakdanji komunikaciji izpostavljen pritiskom in
stresu, je pomembno najti sredstvo, da mu to olajša. Komunikacija s simbolnim jezikom,
verbalnim ali neverbalnim, je lahko rešitev za boljše sporazumevanje med vzgojiteljem
in otrokom.

Ob umetniški izkušnji gledališke ali domišljijske igre z lutko otroci postopoma
dojamejo, kaj je v njihovem svetu realno in kaj ne. S preizkušanjem lastnih sposobnosti
in meja v okolju z lutkovno igro zaigrajo tisto, kar so videli, slišali in čustveno doživeli.
Lutke so še posebno dobro sredstvo za otrokovo nebesedno in besedno izražanje
notranjih konfliktov, povezanih z realnostjo. Z lutkami otrok lahko zaigra situacije,
kakršne bi si želel, a ve, da so v realnosti neizvedljive. Pogled na stvari iz različnih
zornih kotov onstran realnosti otroku pomaga razumeti realne principe. Lutka zmore
vse, česar človek ne. Lutka lahko leti, se bojuje v borbi, premaga hudobne čarovnice, je
močnejša od največjega velikana in prežene celo največje strahove, ki prihajajo ponoči.
To je neverjetna moč, ki jo zmore celo čisto majhna lutka iz tkanine ali papirja.

Slika 2: … In prvi prašiček priteče k svojemu bratu

Zgodbo ustvarjamo s sodelovanjem
Ena osrednjih prednosti lutkovno-gledaliških delavnic je prav gotovo priložnost za
sodelovanje in socialno učenje ob pripravi skupnega projekta. Scenske lutkovne igre s
psiho-socialnega vidika omogočajo številne možnosti za otrokov celostni razvoj, in
sicer olajšajo komunikacijo, omogočijo kakovostno organiziranje prostega časa,
prispevajo k izboljšanju predstave o lastnem telesu in osebnosti, nudijo priložnost za
ustrezno reševanje problemov z avtoriteto (ker se avtoriteta pedagoga, mentorja ali
terapevta oblikuje na sodelovanju), pomagajo k vzpostavitvi zdravih interpersonalnih
odnosov in odnosov v skupini in otroku dajejo občutek pripadnosti skupini. Vse to
pomembno prispeva k socializaciji posameznika (Petrović, 2013).
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Slika 3: Zdaj se bo nekaj zgodilo…

Naše dosedanje izkušnje kažejo, da ustvarjalne lutkovne dejavnosti omogočajo dialog
med posamezniki v skupini in dobro funkcioniranje skupine. Procesno-razvojno
usmerjene lutkovne dejavnosti so ena temeljnih metod za vzgojo otrok k nenasilni
komunikaciji in mirnemu reševanju problemov. V raziskavi o vključevanju lutk v
vzgojno-izobraževalni proces (Korošec, 2012) so učiteljice in vzgojiteljice poročale, da se
otroci v procesu lutkovnega ustvarjanja spontano razdelijo v skupine ali dvojice in
začnejo z delom, ne da bi jih odrasla oseba posebej spodbujala k temu. Sodelujejo vsi
otroci, ne glede na sposobnosti in učni uspeh. Odvija se dinamična komunikacija,
otroci pa so zainteresirani za delo in stremijo k skupnemu cilju – pripravi prizora (npr.
»Pri vaji so kmalu ugotovili, da se morajo pošteno potruditi in uskladiti, da lutka
funkcionira, kar me je zelo veselilo, saj taka lutka pripomore k razvoju in utrditvi
medsebojnih odnosov, ki so v tem razredu kar malo prešibki« (prav tam) in »Tudi tokrat
sta bila na začetku vidna predvsem neverbalna komunikacija in oponašanje mojih
gibov, nato pa vse več interakcije med pretežno dvema otrokoma (otroci, stari 1-3 leta)«(
v Korošec, 2015). Vzgojiteljice so presenečene nad sodelovanjem in medsebojno pomočjo
otrok, ugotavljajo pa tudi, da jim je na nek način delo olajšano. Otroci ne iščejo toliko
pomoči pri njej, ker si več pomagajo med seboj. (npr. »Otroci so si med seboj zelo pomagali,
tako da sem imela veliko manj dela kot običajno. Tudi po tej strani so me presenetili, saj
ne kažejo pogosto nagnjenja, da bi pomagali vrstnikom.«). »Otroci se morajo naučiti
poslušati, poskušati razumeti, argumentirati svoje mišljenje, vzporejati svoje ideje z
drugimi, razvijati kritično mišljenje, sprejemati odločitve in sprejeti končno odločitev
skupine, čeprav je to včasih lahko frustrirajoče, še posebno, če je izbrana ideja nekoga
drugega« (Debouny, 2002, str. 72).

Ob igri z lutko se udeleženci učijo komunikacije, socializacijskih spretnosti in tudi
reševanja manjših konfliktov. Med njimi se razvijajo solidarnost, medsebojna pomoč in
toleriranje različnosti. Socialne razlike in stigmatiziranja so pozabljeni s ciljem deliti
ideje in improvizirati prizore. Vzgojiteljice, ki vodijo otroke v ustvarjalnih lutkovnih
dejavnostih, pravijo, da so bili v skupino enakovredno vključeni sicer pri rednih
dejavnostih izključeni otroci, ki so prispevali pomemben delež h končni stvaritvi, kar
pa je pomembno vplivalo tudi na njihovo samopodobo. Ni nepomembno, da otroci ob
takem delu uživajo, se sprostijo in so pripravljeni na dialog, zato je učenje socialnih
veščin ob takem delu olajšano. Otrokom je omogočeno izkustveno učenje pozitivnih
medsebojnih odnosov in nenasilnega reševanja konfliktov.

Povabilo namesto zaključka
»Ustvarjalnost je svoboda, svobode pa je toliko, kolikor si je vzamemo oziroma si je
upamo vzeti«. Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji. Vabim vas, da si vzamete neskončno
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mnogo ustvarjalne svobode in jo delite z otroki v skupini. Svet lutk in gledališča ponuja
neskončne možnosti domišljije in ustvarjalnosti. Oder, tudi tisti namišljeni ali
improvizirani v igralnici, vas vabi, da se skupaj z lutkami odpravite na pohajkovanje in
raziskovanje zgodb. Nadenite si čarobni klobuk, ki vas bo popeljal kdo ve kam. Vprašajte
otroke.

Slika 4: »Ti boš Elmer, jaz pa sivi slon«.
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Majaron, E. (2000). Lutka – idealna povezava didaktičnih smotrov. V: Lutka, št. 56, str. 33 – 35.
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37

Pred. Vesna Geršak, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Plesna umetnost v vrtcu: gibanje telesa
v prostoru, času in z energijo

Povzetek
S prispevkom želim spodbuditi vzgojiteljice in vzgojitelje, da se podajo na pot
raziskovanja elementov plesa, igranja in ustvarjanja s plesom in skozi ples. Ključno
je, da se osvobodimo shematičnih in vnaprej izdelanih plesnih koreografij ter se
prepustimo domišljiji in otrokovi primarni potrebi po gibanju. To so načela
sodobnih pristopov plesne pedagogike, ki imajo stičišča v nekaterih pedagoških
modelih, kot sta na primer pristop Reggio Emilia in vmesni model plesne
pedagogike; oba poudarjata proces, ne izključujeta pa produkta, ki je posledica
participacije otrok. Ob rednem vključevanju plesnih dejavnosti v vrtčevski vsakdan
sledimo tudi sodobnim raziskavam, ki odkrivajo in potrjujejo pomembno vlogo
telesa in gibanja v otrokovih kognitivnih procesih; govorimo o tako imenovani
utelešeni kogniciji.

Ključne besede: plesna umetnost, elementi plesa, igra, proces, utelešena kognicija.

Pristop umetnosti v vzgoji – »Arts in Education« pojmuje umetnost kot medij za učenje in
raziskovanje splošnih kurikularnih področij. »Arts in education« pristop poskuša
razširiti pozitivne učinke umetnostne vzgoje na vse otroke in na vsa področja
kurikuluma v vrtcu in šoli. V priporočilih Smernic umetnostne vzgoje (Road Map for Art
Education, UNESCO, 2006) poudarjajo, da je potrebno prepoznati vrednost in
uporabnost umetnosti v učnem procesu, njen pomen za razvijanje kognitivnih in
socialnih spretnosti, spodbujanja inovativnega mišljenja in ustvarjalnosti.

Kako slediti tem smernicam pri načrtovanju plesnih dejavnosti v vrtcu?

Če analiziramo dejavnosti, ki jih priporoča Kurikulum za vrtce (1999), ugotovimo, da je
poudarek na igri, doživljanju, izražanju, izmišljanju, komuniciranju, ustvarjanju,
občutenju plesa/skozi ples.

Umetniške (plesne) dejavnosti v vrtcu naj bi namreč potekale tako, da otrok sam išče,
raziskuje in najde odgovor oziroma rešitev na idejno, organizacijsko ali izvedbeno
nalogo/problem, pri čemer odrasli zaznajo in spodbujajo vsako otrokovo še tako
skromno napredovanje. Odrasli otrokovih del ne ocenjujejo, komentirajo, grajajo, prav
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tako ga ne spodbujajo k ustvarjanju shematične, všečne, običajne, prilagojene oblike
(na primer učenje že vnaprej natančno določene plesne koreografije). Ne posegajo v
otrokovo estetsko presojo. Bistveno pa je, da se vzgojitelji zavedajo, da je otrokov proces
(plesnega) ustvarjanja pomembnejši od rezultata – produkta (Kurikulum za vrtce, 1999).
Vzgojitelji otroke spremljajo in spodbujajo k raziskovanju gibalno-plesnih oblik in
motivov skozi igro, spodbude in z vprašanji. Pri umetniških plesnih dejavnostih je
namreč pomembno, da vzgojitelj ne posega v otrokovo ustvarjanje v smislu dajanja že
vnaprej določenih form, temveč prepusti otroku možnost lastnega raziskovanja in
ustvarjanja, ki skozi proces pripeljejo tudi do krajših plesnih sekvenc.

Avtorici knjige Igra – gib – ustvarjanje – učenje, Breda Kroflič in Dora Gobec (1995),
menita, da ustvarjalne plesne dejavnosti vplivajo na razvoj ustvarjalnosti otrok (in
vzgojiteljev) in gradijo pozitivno samopodobo, pri čemer je poudarek na procesu, se pa
produkta ne izključuje. Tak način dela poudarjajo tudi nekateri znani pedagoški modeli
kot na primer Reggio Emilia pedagogika s »100 jeziki otrokovega izražanja« in vmesni
model plesne pedagogike (Smith-Autard, 2002), ki združuje proces in produkt skozi tri
faze ustvarjalnega procesa in sicer ustvarjanje, izvajanje in gledanje (cenjenje plesne
umetnosti).

Slika 1: Gledanje prijateljev med plesnim izražanjem – cenjenje plesne umetnosti

V zgodnjem otroštvu je tristopenjski model izredno fleksibilna struktura, katere pomen
je odvisen od razvojnih značilnosti otrok. Izvajanje  lahko pomeni »delati«, »pokazati«,
»plesati«, ustvarjanje kot »delanje«, »poskušanje« ali »sestavljanje«, medtem ko cenjenje
pomeni »gledanje«, »videnje«, »govorjenje o« in »risanje o«  plesu.  Pri tem je pomembno
poudariti, da imajo estetski in ustvarjalni vidiki pri plesni pedagogiki veliko skupnega
z dramo, glasbo in vizualnimi umetnostmi (Geršak in Lenard, 2013).

Plesne spodbude
Cilj plesnih dejavnosti v zgodnjem otroštvu je, da spodbujamo in razvijamo otrokove
naravne sposobnosti, tako da jim nudimo čim več možnosti za ustvarjanje in jim
pomagamo pri komponiranju preprostih plesnih sekvenc (fraz). Otroka z različnimi
spodbudami popeljemo v plesno raziskovanje in ustvarjanje; notranje spodbude izhajajo
iz predhodnih doživetij in domišljijskih predstav otroka ter podoživljanja njegovih
čustvenih stanj. Zunanje spodbude pa lahko predstavlja opazovanje in raziskovanje
naravnega okolja z vsemi čutili, človekovih izdelkov, glasbe, zvokov, poezije, pravljice,
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čutnih spodbud, oblačil in različnih rekvizitov (npr. blago, elastika, obroči, žoge, vrvi,
časopisni papir …), s katerimi otrok ustvarja z odnosom do oblike predmeta, gibanja
predmeta in njegove funkcije.

Slika 2: Blago kot spodbuda za ples

Uporaba različnih rekvizitov spodbudi domišljijo otrok, kar bogati plesno izraznost
otrok in njihovo plesnost. Spodbude pomagajo, da se otrok odpre in izrazi, kar z
besedami ne more. Skozi ples, ki je izzvan z različnimi spodbudami, otroci izražajo
domišljijo in ustvarjalnost daleč od tega, da bi ustvarjali shematične vzorce in se bali
napak. V ustvarjalnem plesu namreč ni pravih in napačnih načinov izražanja. Ples je
medij, ki otrokom omogoča graditi zavest o lastnih sposobnostih, ki se kontinuirano
nadgrajujejo. Otroci imajo možnost reagirati na različne izkušnje na njim lasten način
individualno ali pa v interakciji s skupino. Pri tem razvijajo svoje ideje in kreativne
pristope.

Elementi plesa – razvijanje otrokove plesnosti
Vsebino človekovega gibanja in ustvarjanja z gibanjem lahko predstavimo s t. i. Labanovo
analizo človekovega gibanja (Laban, 2002), ki poudarja, da so prostor, čas, moč in tok
gibanja osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti vsako človekovo gibanje.
Moje telo (deli telesa, oblike …) se giblje v prostoru (osebnem, splošnem, v smereh,
velikostih …), v času (tempo, ritem), z močjo (stopnja moči, kakovost …) in s tokom
(svobodnim, vezanim,  s prehodi …).

Kadarkoli se človek giblje, TELO uporablja PROSTOR, ENERGIJO (MOČ) in ČAS – to so
štirje osnovni elementi plesa. Z raziskovanjem in kombiniranjem teh elementov se
razvija plesni besednjak in ustvarjalnost otroka, prav tako pa imamo z elementi plesa
orodje za preverjanje uresničenih ciljev, pri čemer lahko preverimo, ali se je koncept
elementov plesa med otroki razširil/poglobil ali ostaja enak.

Z otroki raziskujemo različne načine gibanja; na mestu (stresanje, raztegovanje,
upogibanje, zavijanje, kroženje, dviganje, spuščanje, nihanje, zamahovanje …) in v
prostoru (hoja, tek, poskok, hopsanje, galop, drsenje, plazenje, kotaljenje …). Pri tem
uporabljamo različne dele telesa – od glave, ramen, rok, dlani, prstov, do hrbta, prsnega
koša, zadnjice, bokov, nog, kolen, stopal …). V prostoru raziskujemo in se igramo z
nivoji, smermi, velikostjo giba, potmi. K temu lahko dodamo tudi ritem, tempo, trajanje–
elemente časa in različne elemente, vezane na raziskovanje energije (ostro-gladko
gibanje, močno-nežno, težko-lahko …). Različne kombinacije in vpeljava kašne izmed
spodbud omogočajo neizmerne možnosti ustvarjanja v skupini, individualno ali v
dvojicah. Pri tem otroci razvijajo komunikacijo (verbalno in neverbalno) in sodelujejo
med seboj.
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Tabela 1: Elementi plesa
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Slika 3: Raziskovanje prostora skozi ples

Ples – utelešena kognicija
Znanje, ki ga otrok pridobi z lastno aktivnostjo, ponotranji: govorimo o tako imenovani
utelešeni kogniciji oziroma utelešenju in povezavah uma s telesom. Utelešena kognicija
predstavlja teoretično osnovo za razumevanje, kako naša gibalna aktivnost vpliva na
učenje, in poudarja pomembnost senzomotoričnih procesov. Tako kognitivni
znanstveniki in nevroznanstveniki na osnovi ugotovitev  številnih raziskav potrjujejo
starejša spoznanja Piageta in Montessorijeve, da je duševni razvoj povezan in odvisen
od gibanja. Ne sprašujemo se namreč več, ali otroci potrebujejo gibalne in plesne
aktivnosti, ampak raziskujemo, kako izvajanje teh aktivnosti lahko spodbudi razvoj
kognicije in učenja (Tancig, 2014).

Skozi ples lahko otrok raziskuje svet okoli sebe in se ob gibalno-plesnem ustvarjanju
orientira v lastnem telesu in v prostoru, kar je pomemben temelj pri začetnem
opismenjevanju. Z ustvarjalnim gibom prikaže zgodbe, uprizarja igre vlog, se vživlja v
različne situacije in uri v neverbalni komunikaciji. Na ta način povežemo cilje plesa in
jezika.

Pri zgodnjem učenju gibanje omogoča otroku stik s konkretnimi pojavi, kar je dober
temelj za kasnejšo abstrakcijo.

Za utelešenje matematičnih konceptov so primerni gibanje v obliki ravnih/krivih črt,
oblikovanje različnih likov, oblik, ponazarjanje simetrije, raziskovanje pojmov zunaj,
znotraj, nad, pod, skozi, na, z … Prav tako se skozi ustvarjalni gib lahko razvrščamo,
urejamo …

Narava nam ponuja nešteto možnosti raziskovanja z lastnim telesom in ustvarjalnim
gibom, na primer spreminjanje v naravi (vremenski pojavi, letni časi, rast rastlin, gibanje
živali, delovanje vulkana, kroženje vode v naravi …). Prav tako lahko spoznavamo
značilnosti človeškega telesa, delovanje strojev, naprav …

Ples oziroma ustvarjalni gib se povezuje z družbo v smislu krepitve medosebnih
odnosov (socialne plesne igre v dvojicah, v skupini, igre pozdravljanja, spoznavanja),
gibalnega vživljanja v življenje nekoč in danes (raziskovanje značilnosti zgodovinskih
obdobij s pomočjo ustvarjalnega giba).

Ples nam omogoča povezave v umetnosti. Glasba in ples gresta že sama po sebi z roko
v roki (gibanje ob glasbi, ustvarjalne rajalne igre in ljudski plesi, izražanje melodije,
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tempa in ritma z gibom). Pri likovni umetnosti skozi ples raziskujemo oblike, statiko/
razgibanost, tople/hladne barve … Pri lutkovni umetnosti lahko z gibom povežemo
telesne lutke, senčno gledališče …

Kreativnemu vzgojitelju ne zmanjka spodbud, včasih je potrebno le prisluhniti otroku
oziroma opazovati njegovo spontano igro. Ob tem, ko mu omogočamo raziskovanje
različnih tem s pomočjo telesa in ustvarjalnega giba, mu plesna umetnost omogoča
razvoj na kognitivnem, čustveno-socialnem in psihomotoričnem področju (Geršak,
2013).

Sklep
Sodobno pojmovanje plesne umetnosti v vrtcu upošteva razvojne zakonitosti in
značilnosti otroka, sledi sodobnim spoznanjem s področja nevroznanosti in razvija
otrokove ideje, ki jih izraža skozi »100 jezikov«. Pri tem spodbuja otroka k igrivemu
raziskovanju elementov plesa. Z izobraževanjem vzgojiteljev s sodobnimi koncepti
plesne pedagogike in predstavitvami dobrih praks si želimo te koncepte tudi uresničiti.
Uvajanje sodobnih pristopov k plesni pedagogiki v vrtcu je vsekakor odvisno od
samoaktivnosti strokovnih delavcev, ki razumejo te pristope kot lasten profesionalni
razvoj in so se pripravljeni tudi sami otresti stereotipov in udeležiti strokovnega
izpopolnjevanja na področju sodobne plesne pedagogike. Pričujoči posvet o umetnosti
v vrtcu je vsekakor pomemben del tega procesa.
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Likovno področje umetnosti

Kazalo poglavja
45..... Galerija v vrtcu
48..... Čuvaj narave
52..... Črte
56..... Stop motion animacija v vrtcu

1. starostno obdobje
61......Spoznavanje likovnega materiala in likovnih tehnik z najmlajšimi
64..... Prvi stiki z likovnimi materiali
68..... Razvoj taktilnih občutkov pri otrocih 1. starostnega obdobja v okviru likovne dejavnosti
71..... Načrtovanje likovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju
74..... Vloga odraslega pri seznanjanju otrok z raznovrstnimi likovnimi materiali
77..... Kako smo spoznavali umetnost v prvem starostnem obdobju
80..... Zakaj so predšolskemu otroku barve tako zanimive?
83..... Likovna umetnost skozi letne čase
87..... Manipulacija in spoznavanje materialov kot osnovna naloga likovne vzgoje v 2. st. obdobju.
91......Osupljive barve

2. starostno obdobje
95..... Otrokovo likovno ustvarjanje
98..... Likovna umetnost v jeseni
102....Litijski čolnar
105....Fotografija – izhodišče za likovno izražanje
108....Repa velikanka – od vrta do risbe
111.... Ustvarjalni likovni  kotiček
114.... Kamen, kamenčki …?
117.... Sproščanje z likovnim izražanjem
121.... Plesna dramatizacija na prostem
124....Alma M. Karlin v povezavi z različnimi likovnimi tehnikami
127.... Ustvarjalnost pri likovnem izražanju otrok
131.... Risanje s posnemanjem pri otrocih s posebnimi potrebami
134....Projekt 2000 let Emone
137.... Uporabnost nestrukturiranega materiala v vrtcu

Mentorica področja: mag. Betka Vrbovšek○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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140....Neusmerjene likovne dejavnosti
144....Pametni material kot likovno sredstvo in motivacija
149....Kdo ali kaj pušča sled?
153....Krajinska umetnost v vrtcu
157.... Ustvarjalec
160....Medpodročno povezovanje
164....Glasbena pravljica malce drugače
169....Kekec je naš junak
173....Doživljanje pravljice skozi vse umetniške zvrsti
176....Odkrivanje indijanskih skrivnosti
180....Pravljica »Pod medvedovim dežnikom« nas je peljala v svet lutk, gledališča in likovni svet
185....Mozartova Čarobna piščal

1. in 2. starostno obdobje
188....Naše barvno potovanje
191.... Miselni izzivi na poti do sproščene drže čopiča
194....Kako pomembna je umetnost v otrokovenm razvoju
198....Sledi mesta
204... Razvijanje občutka za ritem na različnih umetnostnih področjih dejavnosti
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Anica Trauner, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Galerija v vrtcu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
»Likovno izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja, je
razvojno orodje, ki mu pomaga pri prodiranju v kompleksnost danosti in spoznavanju
prostora, v katerem je bil postavljen ob rojstvu« (Vrlič 2008, str. 125). Aktivno
udejstvovanje otroka na vizualnem in likovnem področju je izjemno pomembno zaradi
razvijanja nekaterih spoznavnih procesov, ki se odvijajo v okviru samega zaznavanja in
so posledica tako imenovanega vizualnega mišljenja. Vizualno mišljenje predstavlja
del mišljenja, ki se ukvarja z vidnimi odnosi v prostoru. Omogoča spoznavanje
vizualnega sveta in odnosov v njem, hkrati pa je pripomoček pri prodiranju v bistvo
vidnih pojavov (prav tam).

Načrtovanje galerije
Sem vzgojiteljica oddelka drugega starostnega obdobja, otrok starih od štiri do šest let.
V našem vrtcu se pri načrtovanju kurikularne teme na strokovnem timu dogovarjamo o
razvojno spodbudni  ter estetski ureditvi učnega okolja, s katerim želimo vplivati na
estetski razvoj otroka.  Pri ureditvi okolja upoštevamo načelo kakovosti. Pri opremljanju
okolja, kotičkov in sredstev ne vnašamo estetsko spornih umetniških sredstev, saj se
zavedamo, da je razvoj estetskega čuta dolgotrajen proces.

Temu želimo slediti tudi pri načrtovanju likovnih dejavnostih. Pri vsaki kurikularni
temi razmislimo o ureditvi prostora oz. t. i. kotičkov ter primernih sredstvih, ki bodo
otrokom ves čas na razpolago.  Otroci imajo v naših oddelkih na razpolago stalni
kotiček z likovnim materialom.

Povzetek
V prispevku predstavljam primer »Galerije v vrtcu« v oddelku drugega starostnega
obdobja. Poudariti želim vlogo vzgojitelja pri pripravi prostora, izbiri reprodukcij,
sredstev ter vlogi vzgojitelja pri usmerjenem opazovanju reprodukcij.

Ključne besede: galerija, reprodukcije, slikanje po reprodukcijah, vizualno mišljenje.
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V vsaki kurikularni temi načrtujemo vsaj eno usmerjeno likovno dejavnost in čez leto
zajamemo vsa likovna področja. Tako smo v temi »Kdo so umetnice in umetniki?«,  kjer
je prednostno kurikularno področje umetnost v povezavi z  drugimi področji, sledili
naslednjim globalnim ciljem s področja umetnosti:

- razvijanje  estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti.

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1999).

Zavedamo se, da otrok pri tej starosti nima veliko sposobnosti za estetsko vrednotenje
in večinoma ne loči likovnih kakovosti od kiča. Zato smo se odločili, da damo v tej temi
prednost likovnemu vrednotenju kot likovnemu področju, kar pa je pomembno tudi za
razvoj  vizualnega mišljenja. Odločali smo se, kje je v vrtcu najprimernejši kraj za
postavitev »galerije z reprodukcijami « in katere reprodukcije in likovna sredstva bomo
ponudili.

Urejanje prostora
Usmerjene likovne dejavnosti načrtujemo v skupnem prostoru, ki povezuje tri igralnice
drugega starostnega obdobja v prostorsko celoto, saj je v njem dovolj svetlobe in prostora
za ureditev delovnega prostora. Razmišljale smo o izbiri reprodukcij, kjer moramo za
kakovostno izvajanje likovnega vrednotenja upoštevati slednje zakonitosti:

- večje reprodukcije nalepimo na podlago z barvno nevtralnim robom, širine nekaj
centimetrov;

- reprodukcije umetnin so lahko iz koledarjev ali kompleta »Galerija v vrtcu«;

- reprodukcije postavimo v višino otrokovih oči (Vrlič 2001).

Pri izbiri smo upoštevali tudi razvojno stopnjo otrok ter individualne posebnosti,
ponudba reprodukcij pa je morala biti raznolika (uporabljene različne slikarske tehnike
in motivi). Odločili smo se za dve abstraktni slikariji, dve pokrajinski slikariji ter portret
in tihožitje.

Moja naloga je bila, da izobesim reprodukcije. Razmišljala sem, na kakšen način in
kam bi pritrdila reprodukcije, kakšno podlago bi izbrala. Domislila sem se, da v
letošnjem letu poskusimo reprodukcije pritrditi na kartonske škatle, ki bi se lahko po
želji obračala, glede na to, katero reprodukcijo bi otrok izbral. Odločila sem se, da lahko
škatle obesim na vrvico na višini otrokovih oči. Tako lahko na sproščen način
opazujemo in vodimo pogovor celo leže na blazini pod  reprodukcijo in jo opazujemo od
spodaj navzgor. Ob vsako reprodukcijo sem zapisala avtorja in naslov dela. Nekaj otrok
sem vključila v pripravo in ureditev prostora. Pripravili smo blazino, likovna stojala,
škatle z reprodukcijami, mize. Glede na izbrane reprodukcije smo izbirale  slikarsko
likovno tehniko (tako suhe – oljni in suhi pasteli –  kot mokri risarski material –
vodene, tempera in  prstne barve). Pri izbiri likovne tehnike sem upoštevala:

- katere likovne tehnike že poznajo, da jo lahko uporabljajo sami;

- katera likovna tehnika je primerna glede na izbiro reprodukcije.

Pri izbiri drugih sredstev sem upoštevala, da morajo otroci imeti na razpolago:

- različne formate podlag,

- dovolj različnih debelin čopičev,

- izbiro, kje bo otrok slikal (tla, miza, slikarsko stojalo).

Ko je bilo vse pripravljeno, sem otroke seznanila s kotičkom. Najprej smo nekaj dni v
manjših skupinah opazovali reprodukcije  leže na blazini in se o njih pogovarjali.
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Otrokom je bila izbira opazovanja všeč, saj so se sprostili in ob opazovanju bili so
pozorni na detajle na reprodukciji. Večkrat so reprodukcije opazovali sami in poskušali
umetnino vizualno doživeti, nato pa še skupaj z vzgojiteljico.

Vloga vzgojiteljice pri opazovanju
Vzgojiteljica je ob opazovanju imela nalogo, da otroke s pogovorom usmerja v
opazovanju, vodi didaktični pogovor, spodbuja k opisovanju in primerjanju in zastavlja
miselne izzive. Na primer:

»Katere barve je uporabil slikar? Katere oblike opaziš? Ali je poslikana celotna površina?
Kaj misliš, kako se je slikar počutil ko je slikal? Kako bi poimenovali likovno delo?«

Nato pa je sledilo slikanje po reprodukcijah. Otrok je sam izbral reprodukcijo, podlago,
likovno slikarsko sredstvo ter prostor za slikanje. Tukaj se vloga usmerjanja konča za
vzgojiteljico.  Otroke nisem vodila med slikanjem. Občasno pomoč so potrebovali pri
pritrjevanju podlage na slikarsko platno. Otroci so ob slikanju po reprodukcijah
samostojno reševali likovne probleme.

Zaključek
Zavedam se, da, kot pravi Vrlič (2008), v množici neestetskih cenenih vizualnih učinkih,
barvni nasičenosti in blišču, otrok ne more ločiti likovnih kakovosti. Čut za estetiko je
posledica dolgotrajnega razvijanja občutljivosti, konstantnih stikov z likovnimi
kakovostmi in prodiranje v svet lepega.  Prepričana sem, da sem otrokom z dejavnostmi
omogočila estetsko spodbudno okolje, prav tako pa omogočila, da so  razvijali vizualno
mišljenje, ki je pomembno za otrokov celosten razvoj.

Galerija v vrtcu

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministerstvo za šolstvo in šport.
Vrlič, T. (2001). Likovna umetnost v vrtcu. V: Otrok v vrtcu, priročnik h Kurikulu. Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor:
Obzorja.
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V našem vrtcu teme izvajamo po načelu poglabljanja teoretičnih izhodišč in po
metodologiji načrtovanja, ki sta posebna za način dela v Vrtcu Vodmat – projektno
načrtovanje po metodi 5 korakov, sinhronizacijska didaktika, vključevanje umetnikov v
izvedbeni kurikulum (Štirn Koren 2010). Na ta način smo se lotili tudi teme Spreminjamo
naše igrišče. Vsebino smo povezali z naravo in otrokovo bližnjo okolico. Glavni cilj je bil
zavedanje pomembnosti našega igrišča, ki smo se ga odločili skupaj z otroki
preoblikovati po strukturi osmih prostorov. Pri tem nam je pomagal profesor dr. Henrik
Bak iz Danske. V nadaljevanju smo samo raziskovanje smo povezali s temo Narava in
umetnost , ki se je izvajala na ravni vrtca, pod strokovnim vodstvom pedagoginje Darje
Štirn Koren. Pri načrtovanju in sami izvedbi smo izhajali iz teoretičnih izhodišč, ki jih
poglabljamo v Vrtcu Vodmat (Kulturno žlahtenje najmlajših, 2010), upoštevali pa smo
tudi naš dokument Kurikulum za vrtce (1999), iz katerega smo črpali določene cilje. Pri
projektu so z nami sodelovali zunanji sodelavci: tabornik in študent Filozofske
fakultete – Oddelek za pedagogiko, Žiga Hrovat; študent gozdarstva Miha Blatnik,
študentka Akademije za likovno umetnost Ana Bekš ter akademski kipar Jure Markota.

Tatjana Krmpot, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Vodmat Ljubljana○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Čuvaj narave

Povzetek
V Vrtcu Vodmat smo se v jesensko zimskem času ukvarjali z Land Artom. Želeli smo
povezati naravo in umetnost. Naš cilj je bil, da bi otroci preko izkušnje in čudenja
naravo opazovali, v njej iskali detajle ter se začeli spraševati, kako je le-ta povezana
z umetnostjo.

Preko opazovanja in  iskanja detajlov v naravi so otroci začeli določene vzorce
prepoznavati v arhitekturi, slikarstvu, tekstilu ter jih nato poustvarjali. Otroci so
ugotavljali, da je narava navdihovala ljudi za ustvarjanje novih stvaritev. V tem
kontekstu so  izbrali misel, idejo, ki so jo preko umetnosti Land Arta predstavili oz.
sporočili okolju. V projekt smo vključili tudi zunanje sodelavce in umetnike, ki so
otrokom pomagali, da preko umetniškega jezika vstopajo v odnose svetom z
različnimi vsebinami in sporočajo o doživetem in videnem.

Ključne besede: narava, detajli, umetnost, prepoznavanje, poustvarjanje, umetniki,
sporočilo.
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Cilj projekta je bil, da otrok doživi naravo v vsej lepoti, ki jo ponuja, se preko te izkušnje
in čudenja nauči naravo opazovati, v njej iskati detajle ter se začne spraševati, ali je ta
povezana z umetnostjo.

Izkušnja narave
V prvi delavnici Izkušnja narave smo obiskali Botanični vrt, kamor nas je popeljal
študent gozdarstva Miha Blatnik. Namen obiska je bil otrokovo srečanje z različnimi
oblikami, ki so prisotne v naravi, posebna izkušnja ter doživetje. Otroke je obilica novih
in že znanih rastlin ter srečanje z naravo v takšni obliki, navdušila in jih pripeljala do
tega, da so si nekatere od teh rastlin ter skritih in zanimivih kotičkov v Botaničnem
vrtu, zaželeli tudi na našem igrišču. Zato smo v vrtec povabili Miha Blatnika in mu
razkazali rastline in drevesa v našem okolju oz. vrtčevskem igrišču. Prepoznavali smo
drevesa, tipali lubje, listje, zemljo ter vonjali zrak. Podoživljali smo izkušnje iz
Botaničnega vrta in iskali povezave z našim igriščem.

Narava skozi objektiv
Drugo delavnico je izvedla Ana Bekš. Otroci so si po njeni predlogi izdelali fotoaparate
ter z njimi njih iskali zanimive detajle na igrišču, v naravi, jih fotografirali in risali.
Vsak otrok je poiskal detajl, ki mu je bil najljubši in ga ponotranjil do te mere, da ga je bil
zmožen poustvariti brez neposrednega opazovanja. Ta izkušnja jih je spodbudila, da so
v vrtec začeli prinašati kamne, različne predmete iz narave, ki so na njih pustili poseben
vtis. Kamne so porisali z svojimi impresijami in jih nato postavili na igrišče, naravi v
zahvalo za vse lepote, ki nam jih nudi. Tam so bili zaradi vremenskih razmer
izpostavljeni  nenehnim spremembam,  ki so jih otroci ves čas spremljali in o njih
razmišljali.

Poustvarjanje narave
V določenem trenutku se nam je v procesu pridružil  kipar Jure. Cilj sodelovanja je bil
otroke pripeljati do zaznave soodvisnosti narave ter umetnosti. Začel se je proces
raziskovanja. Zasledili smo veliko različnih umetnikov, npr. Andya Goldsworthy, ki jih
je narava navdihovala pri njihovem delu, da so iz narave črpali navdih in s svojimi
umetninami sporočali svoje ideje o naravi. Na sprehodih smo iskali povezave med
umetnostjo in naravo, iskali smo detajle in motive iz narave v arhitekturi, slikarstvu,
tekstilu ... Obiskali smo tudi Kamniti gozd v centru mesta. Naš namen je bil poiskati
mesto, kjer bi za trenutek pobegnili iz mestnega vrveža in našli kotiček »miru«. Pritegnile
so nas mogočne stene, med katerimi smo za trenutek občutili mir narave in vesolja.
Občudovali smo velike kamne, na katerih so bili vklesani različni simboli in detajli iz
narave, ki nas obdaja. Otroci so detajle opazovali, razmišljali in komentirali. Zaradi
spoznanj, da je narava, ki nas obdaja in katere smo del tudi sami, navdih mnogim
umetnikom v svojem ustvarjanju, kotiček, kjer lahko najdemo sebe, kjer se lahko
umaknemo in spočijemo, napolnimo baterije, smo prišli do ideje, da bi iz kamnov in
različnih naravnih materialov, ki smo jih zbirali, naredili »čuvaja«, ki bi čuval vse tisto,
ki nam je v naravi ljubo: drevesa, živali, rožice … in s tem sporočili celem svetu, kaj si
želimo. Svojo idejo smo predstavili kiparju Juretu,  ki je otroke spodbudil v risanju
načrtov. Detajle posameznih risb smo z njegovo pomočjo združili v en načrt, v katerem
je vsak posameznik prispeval svoj delček. Tako je nastala skica oz. načrt očesa, čuvaja
narave. Odločili smo se, da bomo po principih Land arta, katerega značilnost je, da ne
obremenjuje prostora, lahko traja samo trenutek in uporablja zgolj iz narave vzete
materiale,  ustvarili svojega »čuvaja narave«.
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Otroci pripravljajo skico za Land art

Likovna kolonija Land art
Kot zaključek projekta smo imeli družabni dogodek, ki se je izvedel na našem igrišču.
Namen dogodka je bil družbeni angažma otrok, v katerem svojo vsebino raziskovanja
predstavijo drug drugemu (Štirn Koren, 2010). Zgodila se je umetniška kolonija na temo
Umetnost in narava. Na igrišču smo posadili brezo, ki smo ji zašepetali želje za dobro
rast. V nadaljevanju je vsaka skupina ustvarjala svoj Land art.  Pri tem nam je pomagal
kipar Jure tako, da je koordiniral in dajal pomen lepemu in estetiki. Sledil je ogled
nastalih stvaritev otrok, kjer smo si stvaritve ogledali ter se o njih pogovarjali.

Občudovanje naše stvaritve, Land arta »Čuvaj narave«
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Zaključek
Otroci so preko same vsebine pridobili vedenja za spoštljivejše ravnanje v odnosu do
bližnje okolice. Ozavestili so tudi pomen, ki ga ima narava na ljudi in preko ukvarjanja
z detajli spoznali tudi bogastvo kompozicij in vzorce, ki najejo navdih tudi umetnikom.
Nad stvaritvami, ki so nastale, so bili zelo navdušeni in jih kazali tudi svojim staršem.
Z našo stvaritvijo smo sodelovali tudi na nagradnem natečaju Umetnost in narava, ki
sta ga razpisala Arboretum Volčji Potok v sodelovanju z revijo Mali moj planet. Naš
»Čuvaj narave«, ki budno opazuje in čuva naravo, je dobil prvo nagrado. Za nagrado
smo prejeli drevo ginko, živi fosil, ki zdaj ima posebno mesto na našem igrišču in nas
vsak dan spominja in opozarja, da moramo naravo čuvati in jo spoštovati, ker smo tudi
sami del nje.

Literatura:
Kroflič, R., Štirn Koren, D., Štirn Janota, P., Jug, A. (2010). Kulturno žlahtenje najmlajših – Razvoj identitete otrok v
prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. Vrtec Vodmat. Ljubljana.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Štirn Koren, D. (2010): Uvajanje umetniških praks v predšolsko vzgojo ali kako smo se (o)žlahtili. V Kulturno žlahtenje
najmlajših – Razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti, ur. Kroflič, R., Štirn
Koren, D., Štirn Janota, P., Jug, A., str. 14-23. Vrtec Vodmat. Ljubljana.
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Mateja Mušič, dipl. vzgojiteljica,  Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Črte

Povzetek
V prispevku predstavljam dejavnosti iz moje prakse na temo črte.  Z različnimi
črtami smo se na različne načine ukvarjali v  skupini tri- do šestletnih letnih otrok.
Pri načrtovanju vseh dejavnosti  se nisem osredotočila le na likovno področje,
temveč sem poskušala povezati različna področja umetnosti in se dotaknila tudi
drugih kurikularnih področij. Seveda pa sem upoštevala tudi razvojne razlike otrok
v skupini in prilagajala dejavnosti otrokovim zmožnostim. V dejavnostih smo sledili
ciljem na likovnem področju, ki so bili usmerjeni k razvoju fine motorike, ročnih
spretnosti pri uporabi risal in izražanju z različnimi črtami v različnih tehnikah in
na ta način bogatili čut za črtno izražanje.

Ključne besede: črte, likovne tehnike, različni materiali, dejavnosti.

Vrlič (2001, str. 66) opredeljuje črto kot matematično točko, ki se giblje. Nanjo delujeta
ena ali dve sili, vsaka posamezno ali skupaj. Kadar na točko deluje ena sila, ki jo spravi
v gibanje, dobimo ravno črto. Kadar na točko delujeta dve sili, dobimo, odvisno od
delovanja obeh sil, krivo, lomljeno ali vijugasto črto ... Vrlič (prav tam) tudi navaja, da so
črte lahko ravne, lomljene ali krivulje, da jih ločimo glede na debelino (tanke in debele).
Ločimo jih tudi glede na smeri (navpične, vodoravne in  poševne). Črte lahko ločimo
tudi glede na dolžino (kratke in dolge), način dela (prostoročne in geometrijske) ter tudi
po značaju (trde in mehke, prekinjene in neprekinjene, samozavestne in plahe, enolične
in izrazno zanimive).

Dejavnosti s črtami
Najprej smo se odpravili na opazovalni sprehod, kjer smo v okolici iskali različne črte in
jih fotografirali. Otroci so črte zaznali v sledeh letala na nebu, prometnih znakih,
drogovih, različnih ograjah, oznakah na cestišču, deblih dreves, mreži ob hiši,
električnih žicah, kozolec.
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Risanje
Pri risanju črt smo uporabljali različne likovne tehnike in jih tako tudi spoznavali. Pri
vseh dejavnostih smo opazovali različne dolžine črt, oblike, ki jih lahko ustvarimo s
črto, različne debeline črt (sledi), ki nastanejo ob uporabi različnih sredstev za risanje.
Črte smo risali v suhih tehnikah: s svinčnikom, z voščenko, ogljem, s flomastrom in z
barvicami na različnih formatih papirja in kartona, s kredo na asfaltu in zeleni tabli,
risali pa so tudi na beli tabli s flomastri. V mokrih tehnikah smo se lotili risanja s
tušem in trsko in z vodenimi barvami. Motiv so bile vedno različne črte, ki smo jih imeli
narisane na predlogah in so jih otroci risali ob opazovanju, kasneje pa so z različnimi
črtami sami oblikovali izdelek. Risbe, ki so nastajale, so pričele dobivati okvirje z vzorci,
narisane oblike so bile zapolnjene s strukturo črt in ne z barvo. Nastajati so začele tudi
pobarvanke, ki so jih risali drug drugemu. Fotografske posnetke različnih ograj, mrež
in kozolca, ki smo jih naredili na sprehodu, sem natisnila v črno beli tehniki, jih
prilepila na večji format, da so lahko otroci nadaljevali sliko v smeri, kjer so lahko
nadaljevali s črtami.

Izrezovanje
Najprej smo si različne črte narisali,
potem pa smo narisanim linijam sledili s
škarjami. Izrezane dele so lepili na
podlago in ustvarili lepljenke. Zanimiva
kompozicija pa je nastala tudi, ko smo
najprej s čopiči in z vodenimi barvami
narisali na papir navpične ravne črte.
Kasneje smo na ta papir zadaj s
svinčnikom narisali vodoravne črte in ga
po njih razrezali na trakove. Risbo so
potem otroci sestavili nazaj tako, da so
trakove nalepili na črn list, vendar smo
jih malce razmaknili, da so vmes ostali
črni pasovi spodnje podlage.

Risanje v material
Črte smo risali tudi v pladnjih z moko in s koruznim zdrobom. Najprej smo uporabljali
prste, kasneje pa smo iskali tudi druge predmete, ki bi pustili eno ali več sledi hkrati
(palčka, vilice, glavnik …). Otroci so imeli na razpolago tudi kartončke s predlogami črt,
ki so jih lahko preslikovali v pladenj z materialom. Pri tej dejavnosti so zelo uživali, na
otroke je to delovalo zelo sproščujoče. Takoj, ko so narisali, so pobrisali (poravnali)
material in spet ponovno risali.

Grafika
Odtiskovali smo žige, na katerih so bili pritrjeni deli vrvi različne debeline. Otroci so jih
najprej le odtiskovali, kasneje pa so po navodilu skušali oblikovati vzorec tako, da so
spreminjali lego žiga: enkrat vodoravno in drugič navpično. Starejšim je to tudi uspelo.

Oblikovanje z glino
Na pripravljene plastificirane predloge črt različnih oblik in dolžin so otroci oblikovali
material. Te naloge so se lotili na različne načine. Nekateri so najprej naredili kačo in jo
oblikovali po predlogi, drugi pa so manjše koščke gline »lepili« skupaj po narisani črti.
V glino so kasneje začeli otroci spontano odtiskovati predmete, ki smo jih imeli
pripravljene kot sredstva za risanje, v pladnje z materiali. Nekateri pa so glino zvaljali in
nanj risali črte.

Risanje črt z vozili
Ob tej dejavnosti so se otroci zelo zabavali. Na mizo sva s pomočnico pritrdili karton in
nanj nanesli nekaj tempera barve različnih barv. Otroci so z avtomobilčki »vozili« čez
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barvo in tako risali sledi gum po papirju. Opazovali so različne sledi, ki so jih puščale
igrače ter opazovali vzporedne črte, ki so nastajale na podlagi. Hkrati pa se je dogajalo
tudi mešanje barv, ki so ga spontano opazovali in komentirali.

Ustvarjanje v gozdu
 V bližnjem gozdu imamo svojo pravo gozdno igralnico. S palicami smo risali črte na
gozdnih tleh, nato pa nanje polagali različen naravni material, ki smo ga našli: drevesne
liste, storže, palice, mah, lubje …  Polomljene veje dreves smo postavljali v 3-D skulpture
ali pa kar po tleh z njimi oblikovali ravne dolge črte, cikcak črte, črte za preskakovat,
okvirje …  Med ustvarjanjem so se celo igrali neko simbolno igro.

AV dejavnosti
Otrokom sva prvič ponudili računalnik kot sredstvo za risanje. Uporabili sva
računalniški program »Slikar«. Starejši otroci so že precej dobro obvladali delo z
računalniško miško in jim risanje črt ni delalo težav, mlajši pa so se preizkušali v
uporabi in vodenju miške. Uporabljali so orodje za različne debeline sledi, menjali
barve sledi in podlage. Zanimivo jim je bilo tudi ustvarjanje črt z radirko (brisanjem že
narisanega). Na svetlobni mizi so bile narisane predloge za različne črte. Najprej so
otroci sledili črti s prstom, kasneje pa so nanje postavljali steklene barvne kamenčke.
Črte pa so začeli prerisovati na tanjši papir, ki so ga položili na svetlobno mizo. Opazili
so namreč, da se skozi vidi. Za preslikovanje so uporabljali različna pisala. Kasneje so
drug drugemu risali predloge črt, ki so jih prinašali na svetlobno mizo in na podoben
način delali z njimi.

Za ustvarjanje sva jim ponudili tudi grafoskop. Nanj so najprej polagali različne
narezane črte iz papirja, kasneje pa sem jim ponudila tudi folijo in alkoholne flomastre,
da so risali svoje črte, na katere so začeli spontano prinašati barvne, steklene
kamenčke, pa tudi drug material iz kotička, kjer imamo zbirko različnega
nestrukturiranega materiala (kamenčke, koruzo, lesene palčke, želod, divji kostanj …).

Ogledali pa smo si tudi nekaj risank Linea in jih ob gledanju komentirali.

Gibalno plesne dejavnosti
V telovadnici sva s pomočnico
z lepilnim trakom na tleh
nalepili različne črte: ravno,
valovito, lomljeno (cikcak),
spiralno in črte v obliki kroga,
trikotnika, pravokotnika in
kvadrata. Otroke sva najprej
povabili v prostor, ki so ga
raziskovali vsak na svoj
način, brez navodil. Hodili so
po črtah na različne načine,
nekateri počasi, nekateri
hitro. Kasneje sem jih
spodbudila, da poiščejo čim
več različnih načinov gibanja,
ki smo jih izvajali skupaj:
hodili smo naravnost, naprej
in nazaj, se plazili, jih preskakovali …). Dejavnosti sem dodala še glasbo. Najprej sem
izbrala umirjeno meditativno glasbo, kasneje pa malo bolj energično, živahno klasično
glasbo. Črte različnih oblik smo uprizorili tudi s telesom. Na slikah sem imela narisane
črte, ki jih je gibalno upodobil najprej vsak otrok zase, potem pa smo dejavnost izvedli še
v skupinah, kjer so morali otroci med seboj sodelovati in se dogovarjati.
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Glasbene dejavnosti
Ob predvajani glasbi različne dinamike smo risali na tleh z voščenkami na papir
velikega formata, da so imeli otroci možnost doživeti glasbeno vsebino in izraziti svoje
razpoloženje ob poslušanju s črtami, ki so jih vlekli na različne načine. Ker smo
ugotovili, da so črte lahko kratke in dolge, smo se igrali tudi s trajanjem zvoka. Med
inštrumenti smo poiskali tiste, ki oddajajo kratke zvoke (nezveneče inštrumente):
paličice, tolkače, boben in tiste, ki oddajajo zvok daljši čas (zveneče inštrumente):
triangel, žebelj, činela, zveneče ploščice … Igrali smo se tudi igro, kako bi se dalo zaigrati
določeno obliko črte. Otroci so našli zelo domiselne rešitve igre.

Izziv sodobne umetnosti
Pri načrtovanju dejavnosti sem v strokovni literaturi zasledila tudi dela slikarja Pieta
Mondriana ter primere izvedenih dejavnosti z otroki v vrtcu v projektu Sodobna
umetnost v kurikulu vrtca. Oboje se mi je zdelo zanimivo, zato sem to tudi sama želela
preizkusiti z otroci v skupini.

V slikah je prisoten motiv vodoravnih in navpičnih črt, ki se dopolnjujejo tudi s
ploskvami, obarvanimi z osnovnimi barvami. Vir navaja, da likovna dela Mondriana,
ne glede na skopo likovno govorico, vsebujejo vrhunsko ustvarjalno energijo. Na podlagi
njegovih del je možno pripraviti veliko likovnih dejavnosti, pri katerih manipulirajo z
osnovnimi barvami in najpreprostejšimi kompozicijskimi načeli (Duh in Zupančič
2009).

Z otroki smo si s pomočjo računalniške projekcije na velikem platnu ogledali dela
slikarja Mondriana. Na knjižno polico sem prinesla tudi nekaj knjig z njegovimi
likovnimi deli, ki so si jih otroci lahko ogledovali.

Ustvarjali smo tudi ob grafoskopu, kjer so otroci iz izrezanih trakov papirja oblikovali
motiv črt, ki se pojavlja in oblikuje ploskve, ki so jih prekrivali s kosi barvnih prosojnic
osnovnih barv. Iz črnih papirnih trakov so izdelovali lepljenko, ploskve pa so pobarvali
s tempera barvami. Nekateri otroci so bili pozorni na število obarvanih ploskev, nekateri
pa so poljubno pobarvali kar vse ploskve. Na steno je bila preko projektorja ves čas
prikazana slika kot ambient, kasneje pa so jo otroci lahko reproducirali z voščenkami
na večji papir.

Zanimiva pa je bila izkušnja na igrišču, ko je deklica s kredami spontano risala
Mondrianov motiv, ki smo ga opazovali in reproducirali v igralnici.

Misli ob koncu projekta
S problemom črt smo se ukvarjali tri tedne. Otrokom sva skupaj s pomočnico poskušali
pripraviti bogato učno okolje, zanimive materiale in sredstva za ustvarjanje.
Osredotočili pa sva se tudi na opazovanje otrok ob ustvarjanju in spremljali njihove
odzive na material. Dejavnosti in materiale za različne tehnike sva pripravljali
sistematično in postopoma, da so jih otroci lahko preizkusili in izživeli, predvsem pa,
da so imeli dovolj časa za ustvarjanje in lastne zamisli. Otroci so bili zelo aktivni pa tudi
ustvarjalni in sproščeni. V vseh dejavnostih in področjih, tako na likovnem, glasbenem
in plesnem, sem poskušala iskati inovativne in ustvarjalne oziroma drugačne pristope,
na katere se otroci vedno pozitivno odzovejo. Literatura z izzivom vpeljevanja sodobne
umetnosti v vrtec se mi je zdela odlična izkušnja, presenečena sem bila tudi nad odzivom
otrok in njihovim doživljanjem umetniških del.

Literatura:
Duh, M. in Zupančič, T. (2009). Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno – ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
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Stop motion animacija v vrtcu

Povzetek
Iz naravnega materiala, ki smo ga v vrtcu zbirali skupaj s starši, so nastale
instalacije, ki smo jih fotografirali skupaj z otroki, napravili stop motion animacije
in vse skupaj povezali v predstavo. Navdih za ustvarjanje iz naravnega materiala v
naravi so nam bili priznani umetniki Land arta.

Ključne besede: land art, instalacije, naravni material, animacija predmetov.

Umetnost in aktivno učenje otroka
Novi izzivi, nove smernice dela v pedagoškem procesu predstavljajo za strokovne delavce
možnost preizkušanja samega sebe, svojih zmožnosti in zmožnosti otrok. Zakaj ne
poskusiti nekaj nekovencionalnega, novega, kar zahteva drugačne miselne procese
otroka in odraslega in hkrati ponuja možnosti participacije otroka? Otrok je po naravi
radovedno in ustvarjalno bitje. Najbolje se uči, če je v procesu aktivno udeležen.
Aktivnejše in obsežnejše je otrokovo sodelovanje, tem širše socialne in kognitivne
sposobnosti si bo pridobil. Izhajanje in načrtovanje dejavnosti iz njegovih idej, želja,
potreb, strokovnim delavcem ponuja velik izziv. S primernimi spodbudami, dražljaji,
oblikovanju prostora, ki vabi k raziskovanju in ustvarjanju, s kopico različnih
materialov, s tehnikami sodobne likovne umetnosti in z elementi filmske vzgoje,
ustvarjamo pogoje za aktivno učenje, ustvarjalno in kritično mišljenje, estetsko
doživljanje in ustvarjanje sveta, ki nas obdaja. Izhajali smo iz cilja negovati in razvijati
individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja, izražanja,
komuniciranja na področju umetniških dejavnosti.

Kakšna je pedagoška vrednost sodobne likovne umetnosti?
''Sodobna umetnost se napaja iz sedanjosti. Sodobni umetniki dihajo isti zrak kot otroci.
Problemi, ki jih na simbolni ravni vsebujejo sodobna umetniška dela, so problemi, ki
zadevajo tudi današnje otroke in prek katerih se izraža sodobna likovna umetnost oz.
kultura. Sodobni umetniki in otroci nosijo v sebi enako občutljivost in enak pečat časa.
Otrok bo lahko sprejel navaden vsakdanji predmet v galeriji kot umetniško delo, če bo
tudi sam uporabljal vsakdanje predmete v okviru svojih izraznih dejavnosti v vrtcu.
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Danes je to prevladujoč način likovnega izražanja. Samo otroci, ki v že najzgodnejšem
obdobju pridejo v stik s sodobnimi načini umetniškega izražanja, bodo lahko razvili oz.
ohranili odprt odnos do danes prevladujočih načinov. Odprt pristop k likovni
umetnosti, brez odvečnih želja po racionalnih razlagah in vprašanj o smiselnosti
umetniškega početja, moramo gojiti in ohranjati pri otrocih, še preden ga ti za vselej
izgubijo.'' (Zupančič 2001 v Duh, Zupančič 2009, str. 12).

Od kostanja do risanke
V našem vrtcu veliko časa v vseh letnih časih preživimo na prostem, bodisi na vrtčevem
igrišču, bodisi v gozdu. Smo v nenehnem stiku z naravo. Predstavlja nam prostor za
igro, gibanje in okolje za učenje z vsemi čutili. Otrokom nenehno ponujamo priložnosti
za aktivno učenje z njihovo notranjo motiviranostjo in participacijo.

''Koncept participacije pomeni udeležbo v načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti,
vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri reševanju skupnih problemov.
Vključuje torej odločanje o stvareh, ki vplivajo na življenje posameznika v instituciji in
možnost vplivanja ter sodelovanja z odraslimi pri spreminjanju sveta'' (Turnšek 2008 v
Zorec 2012, str. 13).

Otroci so v dejavnostih ves čas aktivno sodelovali: zbiranje materialov, načrtovanje
dejavnosti, sama izvedba in vrednotenje. Pri izbiri vsebine smo upoštevali načelo
aktivnega učenja, ki se nanaša na zagotavljanje spodbudnega učnega okolja in
upoštevanju otrokovih pobud. V jesenskem času smo s pomočjo staršev zbirali naravni
material, iz katerega so otroci (v kotičku na prostem) začeli samostojno ustvarjati
instalacije in raznorazne kompozicije. Tako so pridobivali takojšnje izkušnje, si razvijali
kritično mišljenje, sodelovanje z vrstniki ter emocionalno rast.

''Instalacije bi na kratko lahko označili kot način izražanja, ki se ukvarja z
medsebojnimi odnosi med množico elementov oz. z interakcijami med predmeti in
njihovimi pomeni. Pojem  instalacije pokriva velik del sodobne likovne prakse. S svojim
pojavom so instalacije dodobra prevetrile poglede o umetnosti. Za njih je značilno, da se
le – te pojavljajo na javnih mestih, da niso strogo zaprte v ateljeje in galerije. Za
instalacije je značilen predrugačen odnos med umetnino in gledalcem. Le – ta ni več
statičen in podan enkrat za vselej, ne gre več za odnos na steni viseče ali na podstavku
stoječe umetnine in gledalca, ki jo z varne razdalje opazuje. Odpirajo se navzven v
življenje, pojavljajo se zunaj galerij, uporabljajo vsakdanje predmete, neposredno
nagovarjajo gledalce. Pomeni, ki jih ponujajo instalacije, ponujajo možnosti za različne
individualne interpretacije'' (Duh, Zupančič 2009, str. 11).

S pomočjo spleta smo poiskali fotografije umetnin Land arta, krajinske umetnosti in
našli nekaj umetnikov (Isama Noguchi, Alan Sonfist, Carl Andre in Andy Goldsworthy).

''Za krajinsko umetnost so značilni posegi v naravo. Umetniške stvaritve so po navadi
neobstojne, saj so podvržene vremenskim spremembam, naravnim dogajanjem, eroziji
tal, obale spremembam letnih časov. Umetniki posegajo v naravo z večinoma velikimi
projekti, ki jih dokumentirajo in razstavljajo s pomočjo fotografij in videoposnetkov''
(Duh, Zupančič 2009, str. 10). Otrokom so bile najbolj všeč umetnine Andya
Goldsworthiya. S pomočjo nevihte idej ob ogledu njegovih stvaritev so kar deževale
ideje: ''Napravimo gozdnega moža, velikana, živalice, ki živijo v gozdu.'' Lotili smo se
dela. Iz listja smo izdelali kačo na igrišču. Jo izmerili, preskakovali in izvajali naravne
oblike gibanja.



Umetnost v vrtcu58

Kača v gozdu

Kača na vrtčevskem igrišču

Z jesenskim listjem smo ''oblekli korenino'', dodali še dva kamna in nastal je gozdni
mož. Kako pa napraviti velikana? Otroci so se postavili veliko drevo in mahali z rokami.
Toda, ko so se  odmaknili, velikana ni bilo več. Nato se je deklica ulegla v peskovnik:
''Jaz bom velikan, obrišite me.'' Potem smo v črte obrisa položili listje, ki ga je odpihnil
veter, nato pa kamenje, ki je ga veter ni mogel odpihniti. Iz naravnega materiala (kostanj,
šipek, koruza, kamenje) smo naredili še nekaj živali (ptica, polž, kača …).  Naslednji dan,
ni bilo več instalacij, odpihnilo jih je in v popoldanskem času so se v peskovniku igrali
drugi otroci. Kaj pa zdaj? Kako bi lahko naredili instalacije trajne? Fotografirajmo jih.
Prinesla sem stativ in fotoaparat in ponovno smo se lotili dela. Ko smo si ogledovali
fotografije na zaslonu računalnika, so otroci ugotovili, da motiv ni vedno enak, da se
premika in deklica je rekla: ''Kot v risanki''. To nam je predstavljalo izhodišče za nadaljnje
delo.
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Kako napraviti animirani film?
''Animirani film predstavlja najpogostejšo in najizvirnejšo uporabo animacije.
Animacija sama po sebi še ne predstavlja filmske umetniške produkcije, saj je uporabna
tudi mnogo širše (na internetu, na mobilnih telefonih, za ponazoritev kakšne teme v
dokumentarnih filmih, kot umetniški izdelek pa tudi v sodobni umetnosti.)  Zaradi
kreativnih zmožnosti posega tudi na marsikatero drugo področje. Za izdelavo
animiranega filma se avtor poslužuje tako filmske kot likovne teorije. Poznati pa mora
tudi literarno teorijo, ki mu pomaga pri oblikovanju zgodbe in glasbeno umetnost, ki je
potrebna za zvočni del. Animacijo danes uporabljajo tudi avtorji v sodobni umetnosti.
Za izdelavo animiranega filma lahko uporabimo katerikoli material. V animiranem
filmu je pri razvoju zgodbe, kot pri izbiri materiala za like, ključno domišljiji dovoliti
prosto pot'' (Repše, Urbič, Peštaj, Slatinšek 2007, str. 7).

Kaj je animacija?
"'Animacija ima svoj izvor v latinski besedi anima, kar pomeni duša. To ni naključje, saj
ima animacija moč, da nekemu predmetu oz. risbi vdihne dušo, da iz neživega naredi
živo. Predmeti, ki so v naravi negibni, se v animacijo začnejo premikati. Popelje nas v
svetove, ki v resničnosti ne obstajajo. Animacija lahko uresniči naše sanje in na široko
odpre vrata naši domišljiji. Animacija je optična iluzija kontinuiranega gibanja. Je
postopek s katerim dosežemo, da se sicer statični elementi na posamični risbi začnejo
premikati. Vtis gibanja se zgodi v naših možganih. Delovanje človeškega vida je takšno,
da se vidni dražljaj prenese iz očesa v center za vid v možganih. To traja delček sekunde,
preden je oko ponovno sposobno prejeti naslednji vidni dražljaj, torej zaznati novo
sliko. Ta lastnost se imenuje persistenca vida, ki nam omogoča, da statične sličice, ki
jih predvajamo v zaporedju zadosti hitro, dojamemo kot gibanje. Za ta pojav se mora v
eni sekundi izmenjati več sličic'' (Repše, Urbič, Peštaj, Slatinšek  2007, str. 8).

''Stop-motion animacija, je v slovenskem prostoru najpogostejša. Je izraz angleškega
izvora, ki dobesedno opisuje tehnični postopek in hkrati zajema najširšo paleto
animacijskih zvrsti, ki po tem principu nastajajo. Animiramo sličico za sličico, le da
objekte predhodno izdelamo v tridimenzionalni oprijemljivi obliki in jih nato direktno
pred kamero premikamo, spreminjamo, zamenjujemo na prav tako izdelani
tridimenzionalni sceni. Animirani junak je pri tej tehniki lahko iz poljubnega materiala,
npr. iz plastelina, gline, lahko je lutka s premičnimi sklepi ali kak že obstoječ objekt,
lahko je celo človek sam (temu rečemo piksilacija). Različni materiali nam narekujejo
različne pristope k animiranju in ustvarjanju junaka. Najpomembnejše pri tem je, da
nam različni materiali omogočajo različne načine gibanja. Zato si animator praviloma
izbere tehniko, ki ustreza značaju zamišljenega junaka, ali pa junake in zgodbo
prilagaja vnaprej zbranemu materialu. Vrste stop – motion animacije se navadno
imenujejo kar po materialu, ki smo ga uporabili za izdelavo likov oz. karakterjev. Tako
so lahko animacija gline, animacija plastelina, animacija lutk, animacija objektov,
piksilacija in kolažna animacija'' (Repše, Urbič, Peštaj, Slatinšek  2007, str. 14). Sami
smo se poslužili animacije objektov. ''Animacija objektov ali predmetov je tista, pri kateri
animirami katerikoli izbran predmet. V mnogih primerih so to že obstoječi objekti, ki
izvorno niso bili izdelani z namenom, da bi jih animirali. Animiramo lahko malodane
karkoli, od svinčnika ali metle do skodelice za kavo'' (Repše, Urbič, Peštaj, Slatinšek
2007, str. 15). Ugotovili smo, da za stop motion animacijo potrebujemo mnogo fotografij,
da je posnetek daljši in da se vidi dogajanje. Spoznali smo vsa IKT sredstva in njihovo
uporabo, ki jih potrebujemo za delo. Vsak dan smo si ogledali eno animacijo, ki sem jo
doma pripravila v programu MonkeyJam.

Ko so otroci spoznavali postopek izdelave animacije in njen učinek, so nastajale nove
ideje za animirane like. Nastali so: gozdni mož, velikan, ptica, kača, polž. Otroci se niso
zadovoljili samo z ogledom posameznih animacij in so začeli sestavljati zgodbo. Imeli



Umetnost v vrtcu60

so veliko predhodnih izkušenj iz gozda, saj z otroki vsaj enkrat tedensko obiščemo gozd,
da raziskujejo, opazujejo, sklepajo in vrednotijo doživetja in vtise. Nastala je gozdna
pravljica o Listku in Palčku. Potrebovali smo sceno. Nastala je problemska situacija.
Iskali smo rešitve in otroci so predlagali, da se s fotoaparati odpravimo v gozd in
fotografiramo jesen. Nastale fotografije, na katerih so bila drevesa, listje, kamenje, gobe
... Ugotovili smo, da niso vsa drevesa enaka, da je jesensko listje različnih barv, da se na
travi svetlikajo rosne kapljice … Fotografije smo si ogledali, izluščili tiste, ki jih bomo
uporabili in iz njih napravili uvodno sceno – potovanje Listka. Listek v gozdu sreča
Palčka, ki je nekaj izgubil. Začne se iskanje. Obiščeta vse omenjene gozdne živali,
velikana in nazadnje gozdnega moža, ki jima pove, kaj sta izgubila – pesem. Strokovni
delavci smo iz danih otroških predlog besedila in animacij napravili predstavo za otroke
in starše. Ob ogledu predstave so otroci prepoznavali svoje zamisli in animacije. Odziv
staršev in otrok je bil zelo pozitiven, saj po njihovih besedah še nikoli niso videli česa
podobnega. Predstavo smo zaigrali še drugim otrokom vrtca in otroci so se tudi sami
preizkušali v posameznih vlogah.

Ključna spoznanja
Sodobna umetnost predstavlja široko paleto izražanja in izraznih sredstev. Naloga
pedagoških delavcev je otroku privzgojiti kritičen in hkrati prefinjen čut ter odnos do
umetniških medijev in okolja, ki nas obdaja, saj bo le tako postala kritična, odgovorna
in kompetentna odrasla oseba.

Sodobna likovna umetnost Land arta v povezavi s stop motion animacijo sta za nas
predstavljali neomejene možnosti za izražanje otrokove ustvarjalnosti. Omogočali sta
projektno in timsko delo. Preko projekta smo krepili medsebojne odnose in pozitivno
komunikacijo med vsemi udeleženci v procesu. Vsi, tako strokovni delavci kot otroci,
smo se skupaj učili. Nihče ni vedel, kam nas bo popeljala pot. Stopili smo na neko novo,
še neznano področje, ki nam je prinašalo nenehne izzive. Stremeli smo k njihovim
rešitvam. Vsak udeleženec v procesu je pokazal in uporabil svoja močna področja, kar
nas je popeljalo skozi cel proces ustvarjanja zgodbe in njeno uprizoritev.
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2 koluta, Mednarodni festival animiranega filma Animateka.
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Spoznavanje likovnega materiala in
likovnih tehnik z najmlajšimi

Povzetek
V prispevku želim predstaviti primere¬¬ iz svoje prakse oz. prvi stik otrok z različnim
likovnim materialom. Otroci prvega starostnega obdobja morajo likovn¬i material
najprej spoznati vizualno in tudi taktilno (s tipanjem). Le neposredni stik omogoča
otroku, da spozna lastnosti posameznega likovnega materiala. Pri svojem delu več
pozornosti namenim spoznavanju likovnih tehnik in ne toliko končnemu izdelku.
 Zavedati se moramo, da je uporaba likovnih pripomočkov (papir, čopič, svinčnik,
lepilo …) pri tako majhnih otrocih še zelo zahtevna. Uporaba npr. čopiča je zanje še
zahteven proces in šele skozi izkušnje se naučijo pravilno uporabljati pripomočke.
Prav zaradi omenjenega jim moramo dati možnost, da material, pripomočke
spoznajo in z njimi manipulirajo. V nadaljevanju bom predstavila na kakšen način
(kako) otrokom ponudim in približam določen material (spoznavanje materiala), s
katerim kasneje tudi sami ustvarjajo. Pri svojem delu se vse pogosteje poslužujem
tako imenovanih čutnih posod. Otroci pri igri in raziskovanju le-teh izredno uživajo.
Seveda poskrbim, da so posode tako vizualno kot tudi materialno privlačne in
zanimive.

Ključne besede: raziskovanje, material, čutne posode.

Otroci  dojemajo svojo okolico drugače kot odrasli. Neprestano brskajo, raziskujejo,
eksperimentirajo in na različne načine komunicirajo s svetom okoli sebe in pri tem
uporablja svojo domišljijo. Pomembno je, da otroke že v predšolskem obdobju seznanimo
z likovno vzgojo, pri tem pa se moramo zavedati, kot navaja Vrlič, »da se otroci likovno
izražajo na način, ki ga obvladajo in razumejo na svoji razvojni stopnji«  (Vrlič 2001, str.
25).

Likovna vzgoja temelji na otrokovem lastnem praktičnem likovnem delu, ki je
najpomembnejši del likovne zaposlitve. Pri praktičnem delu naj bi bili otroci svobodni,
zato mora biti poseganje odraslih v tem delu zelo previdno, nežno in premišljeno.
Otrokom pri njihovem delu pomagamo, kadar jim zmanjka motivacije, kadar se pojavijo
tehnični, oblikovni ali praktični organizacijski problemi, nikoli pa ne posegamo v
njihove ustvarjalne postopke. Vsak otrok ima pri praktičnem delu pravico likovno
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ustvarjati na svoj lasten način tako dolgo, kot si to želi (Vrlič 2001, str. 142). Naloga
odraslih je tudi, da otroka pri njegovem ustvarjanju opazujemo, da lahko načrtujemo
nadaljnje delo. Pomembno je, kot pravi tudi Kurikulum …  da moramo biti pri
načrtovanju realni in »ne smemo posegati v naravni tok otrokovega razvoja s
prezahtevnimi nalogami in s svojimi prezgodnjimi ali kako drugače neupravičenimi
pričakovanji« (Kurikulum … 1999, str. 46).

Najmlajši otroci lahko svet okoli sebe in ljudi spoznavajo, če imajo možnost nenehnega
stika z njimi. Še posebej pri teh otrocih to večkrat (nevede) preprečimo in jim ne dovolimo,
da bi si na neposreden način (preko tipa) pridobili izkušnje o svetu. Roka je podaljšek
naših možganov in  predstavlja človeku orodje in gibalo. Možgani se spremenijo v
dejavnik intelekta šele, ko spoznajo stvarnost okoli sebe. Stvarnost pa spoznamo s čuti,
med njimi je roka izredno pomemben dejavnik tipa. Človek brez dotika ne bi mogel
spoznati narave in svoje okolice. Likovno oblikovanje in izražanje sloni na zakonitostih
likovnih čutov. Zaznave in informacije vseh likovnih čutov zmore vid integrirati v svoje
vizualne zaznave. Z rokami spoznavamo in doživljamo neposredno okolico. Mlajši kot
so otroci, bolj pomembno je doživljanje sveta preko tipa. Razvoj taktilnih občutkov je pri
otrocih prvega starostnega obdobja vsekakor primeren cilj, ki ga je treba razvijati (http:/
/dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=12912).

Za najmlajše otroke so priporočljive senzorne igre, ki so izrednega pomena, saj jim
dajejo neskončne možnosti za razvoj in učenje. Otrok tako razvija grobo in fino
motoriko, uri koordinacijo in koncentracijo. Z vsemi čutili odkriva in raziskuje okolje,
razvija svojo domišljijo, ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov. Prek
čutil razvija ustrezne motorične in vedenjske odzive. Senzorne igre so lahko taktilne,
slušne, vizualne, lahko se osredotočite na celotno telo ali zgolj na dele telesa.

V naši skupini sem otrokom ponujala material, ki je bil vizualno privlačen, hkrati pa je
ponujal možnost pridobivanja taktilnih izkušenj. Material sem izbirala glede na
aktualno temo, letni čas oz. na cilje, ki sem si jih predhodno zadala. Uporabila sem
različne zmesi (gustin, žele, led, domači plastelin), semena, riž, pesek, vato, papirnate
rezance, svetleči papir, koruzno opeko, žagovino, stiropor in različen odpadni material
… Otroci so se preko igre srečali z njim z različnimi pojmi, ki se nanašajo na likovno
področje in katerih razumevanje ja potrebno za nadaljnje likovno ustvarjanje (dolga/
kratka črta, barva, svetleč, nariši, pobarvaj …).  Imeli so stik z različnimi teksturami,
poleg tega pa so dobili konkretno izkušnjo o tem, da lahko določen material spreminjajo
in sami vplivajo na končni rezultat. Vse omenjeno pa je že nekakšen uvod v kiparstvo.

Material sem stresla v posodo (škatlo), ki sem jo poimenovali škatlo presenečenja ali
čutno posodo. Seveda sem  poskrbela, da je bila škatla tudi vizualno privlačna in
skrivnostna, kar pomeni, da je otroke že na prvi pogled očarala. Trudila sem se, da so
bile barve bodisi kontrastne ali pa v več odtenkih.  Ko sem otrokom ponudila škatlo,
sem jim pustila nekaj časa, da so jo opazovali. Hitro so posegli po materialu in ga začeli
tipati in po njim njem brskati. Za večje presenečenje in daljšo koncentracijo sem znotraj
skrila razne figurice in druge različne predmete. Otroci so se hitro znašli in so iz kotička
»kuhinja« prinesli različne posodice, žlice, tulce in jih uporabili pri igri z ponujenim
materialom. Zanimivo je bilo opazovati otroke, kako so rokovali z  različnimi stvarmi.

Sami so si zastavljali izzive, ki so jih uspešno premagovali. Nekateri so poimenovali
najdene stvari, spet drugi so vtikali predmete skozi tulce in v posodo.  Njihova aktivnost
in vztrajnost pri omenjenih dejavnostih je bila nad mojimi pričakovanji. Kljub temu, da
so se otroci igrali, so vzporedno razvijali fino motoriko, spoznavali barve (kontrast),
urili so se v koordinaciji oko – roka, izpopolnjevali so se  v medsebojni komunikaciji
(verbalni in neverbalni), učili so se graditi medsebojne  odnose …
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Slikanje z različno težkimi baloni

Čutna posoda na temo pomlad

Cilji, ki se nanašajo na razvoj taktilnih občutkov

- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in
različnosti;

- razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav o
umatnosti,

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjenjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih
virov iz okolja;

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
z umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti) in njihovimi izraznimi lastnostmi
(Kurikulum … 1999, str. 38–39).

Zaključek
Vloga odraslih je, da poskrbimo za spodbudno učno okolje, ki otrokom nudi igro in
hkrati učenje. Pri raziskovanju čutnih posod se otroci resnično sprostijo. Prepričana
sem, da prav vsak otrok pri brskanju po njej najde nekaj, kar v njem vzbudi zanimanje za
igro. Zanimivo mi je bilo opazovati otroke skozi celoten proces igre in ustvarjanja.
Predvsem sem bila presenečena nad njihovo umirjenost in vztrajnostjo. Poleg tega sem
bila presenečena nad njihovo čustveno reakcijo. Čeprav so bili v raziskovanju »vsak
zase«, pa je med otroki potekala neverbalna komunikacija.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrlič, Tomaž (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otroka v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=12912), pridobljeno dne: 21.10.2014
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Prvi stiki z likovnimi materiali

Povzetek
Predšolski otrok preko manipulacije z likovnimi materiali raziskuje svet okoli sebe.
Imeti mora dovolj možnosti in časa za raziskovanje različnih materialov, naloga
vzgojiteljev pa je skrb za varnost, priprava prostora in izbira ustreznih dejavnosti
(ter materialov) glede na razvojno stopnjo ter interese otrok. Cilj likovnih dejavnosti
v zgodnjem obdobju ni izdelek, temveč sam proces – seznanjanje in manipulacija z
različnimi materiali. Otrok pri tem odkriva, kako lahko spreminja svet okoli sebe
(prestavlja predmete, pušča sledi ...). Tudi na likovnem področju se otroci razlikujejo
med seboj glede na gibalne in kognitivne sposobnosti, interese in vztrajnost.
Omogočiti jim moramo, da izražajo svojo lastno ustvarjalnost.

Ključne besede: otroci, likovne dejavnosti, likovni materiali.

Sposobnosti 1–2 letnih otrok
Najmlajšim otrokom v vrtcu pogosto nudimo gibalne dejavnosti, jim prepevamo, se
z njimi pogovarjamo, plešemo ob glasbi. Še posebej je v tem obdobju opazen
napredek na področju gibanja in jezika, saj so to aktivnosti, ki se načrtovano in
nenačrtovano izvajajo ves čas bivanja v vrtcu in tudi v domačem okolju. Tema
»likovni razvoj otrok« me je pritegnila, saj je to področje, ki je v veliki meri vezano na
ponujanje likovnih materialov. Posledično to seveda pomeni, da smo odrasli tisti, ki
»omejujemo« ali »spodbujamo« likovni razvoj najmlajših otrok. Pred prvo likovno
dejavnostjo sva se s sodelavko pogovarjali o primernosti likovnih materialov, na
kakšen način jih ponuditi, kako pripraviti podlago. Glede na to, da so bile med
otroki v skupini velike razlike v gibalnem razvoju, se je postavilo tudi vprašanje, ali
so morda še premajhni.

Likovni razvoj otrok
»Likovno izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja, je
razvojno orodje, ki mu pomaga pri prodiranju v kompleksnost danosti in zakonitosti
prostora, v katerega je bil postavljen ob rojstvu« (Vrlič 2001b, str. 13). Isti avtor pravi,



65

da je za mlajše otroke likovno izražanje pripomoček, s katerim spoznavajo, raziskujejo
in si razlagajo svet okoli sebe. Za skladen razvoj je pomembno, da imajo pogosto
možnost samostojnega raziskovanja in preizkušanja likovnih materialov ter tehnik.
Likovno izražanje otrok v mlajšem obdobju je likovno razmišljanje in je pogojeno z
ustvarjalnostjo – ustvarjanje je proizvajanje novega (Vrlič 2001a).
V skladu s Kurikulumom … (1999) mora vzgojitelj pri načrtovanju dejavnosti upoštevati
razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih. Sama
dejavnost je pomembnejša od končnega izdelka.
Vzgojitelj mora likovno dejavnost okvirno načrtovati. Izbrati mora primeren material,
tehniko, podlago, poskrbeti za varnost, zaščito oblačil. Dejavnosti izbira glede na
sposobnosti otrok, njihovih predhodnih izkušenj z likovnimi dejavnostmi, deloma je
omejen s prostorskimi in časovnimi omejitvami ter z razpoložljivostjo materiala. Med
samo dejavnostjo je vzgojitelj predvsem v vlogi opazovalca, v dejavnost posega samo,
kadar je ogrožena varnost otrok (npr. hoja z barvico v ustih) ali kadar prihaja do
neprimerne uporabe materialov (risanje po pohištvu, metanje v koš …), nikakor pa ne
sme s svojimi posegi v likovno izražanje otroka omejevati njegove ustvarjalnosti. Na
stopnji čečkanja otrok spoznava, da nekateri materiali puščajo sledi. Končni izdelek pri
tem ni pomemben, v ospredju je predvsem gibalna dejavnost. Na tej stopnji še ne prihaja
do ločevanja lika od ozadja. Otroka še ne omejuje podlaga, zato pogosto riše tudi mimo
papirja. Stopnja čečkanja je primerljiva s stopnjo čebljanja – otrok preizkuša na novo
odkrite možnosti lastnega poseganja v svet okoli sebe (Vrlič 2001a).
Otroci likovne materiale preizkušajo tudi na ta način, da preverjajo, na katerih
podlagah puščajo sled. Tako poleg po pripravljeni podlagi z voščenko podrgnejo po
dlani, polici, steni. Navajanje na risanje na podlago je dolgotrajen postopek. Zavedati se
moramo, da otrok še ne razume pravil, ki jih postavljamo odrasli. Pri uvajanju pravil
moramo biti strpni in poskrbeti, da se otrok kljub temu počuti sproščeno in prijetno ob
likovnih dejavnostih. Poskrbeti moramo, da otrokom ponudimo dovolj raznolike
podlage (različne velikosti, formati in struktura, podlaga na mizi, steni, tleh …). Ob prvih
likovnih dejavnostih lahko podlago pritrdimo, da njeno premikanje ne ovira otroka in
ne preusmerja njegove dejavnosti. Kasneje otroku ponudimo podlago, s katero lahko
manipulira (obrača papir, ga prenaša, polaga na različna mesta). Otroci, ki se prvič
srečajo z likovnimi materiali, jih najprej raziskujejo s tipanjem, preprijemanjem,
dajanjem v usta, udarjanjem z njimi po različnih površinah. S tem si gradijo znanje o
določenem predmetu. To ne pomeni, da otroci še niso dovolj »zreli« za likovno dejavnost,
temveč da potrebujejo dovolj stikov in izkušenj s posameznimi materiali, da jih bo
likovna dejavnost pritegnila bolj kot raziskovanje samega materiala. Seveda moramo
poskrbeti, da jim ponudimo samo materiale, ki ne ogrožajo njihovega zdravja
(nestrupeni materiali) in da so otroci pri tem ves čas pod našim nadzorom (umaknemo
manjše koščke, pogrizene barvice). V prvem starostnem obdobju pri likovnih
dejavnostih pri otroku razvijamo sposobnosti, ki so temelj za kasnejše likovno izražanje
(motorika rok, spoznavanje lastnosti materialov) (Vrlič 2001a).
Likovne dejavnosti pri najmlajših zajemajo tudi področja družbe. Otroci pogosto
opazujejo ter posnemajo vrstnike pri uporabi materiala, rišejo na skupno podlago, si
izmenjavajo likovni material.

Prvi stiki z likovnimi materiali v praksi
Pri načrtovanju in izvajanju likovnih dejavnosti v skupini 1–2 sem sledila naslednjemu
cilju:

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi. (Kurikulum za vrtce
1999, str. 24).
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Za otroke prvega starostnega obdobja so vse likovne tehnike, materiali, sredstva novost,
zato sem pri uvajanju le-teh uporabila metodo eksperimentiranja oziroma raziskovanja.
Pri načrtovanju sem v ospredje postavila proces spoznavanja, saj je ta pri prvih likovnih
korakih veliko pomembnejši od izdelka.

Risanje z barvicami
Na mizo sva pritrdili velik bel list. Otroci so naju pri tem opazovali, tipali papir in lepilni
trak. Barvice sva položili na papir (brez lončka, ker nisva želeli, da bi otroke bolj
pritegnila igra z lončkom). Dve deklici in en deček so vzeli barvice in pričeli risati. Nekaj
otrok je prijemalo barvice, prenašali so jih po prostoru, tolkli z njimi po mizi, čez čas pa
so prišli k mizi in posnemali otroke pri risanju. Najdlje je pri dejavnosti vztrajala
najstarejša deklica (21 mesecev).

Pri risanju z barvicami na večjo kartonasto škatlo je otroke dodatno motiviral zvok, ki
je nastal ob drgnjenju barvice ob lepenko, pri risanju na velik papir, pritrjen na tla, pa je
nekaj otrok ob risanju leglo na papir.

Ob risanju na nepritrjene liste, ki so bili na eni strani potiskani, je eden izmed dečkov
pričel risati na potiskano stran. Starejša deklica mu je obrnila list, čez nekaj časa pa je
tudi sama obrnila svoj list in nadaljevala z risanjem na potiskani strani. Posamezni
otroci so ob risanju sedli na stole, nekateri so liste odnesli na kotičke ali na tla in tam
nadaljevali z risanjem nanje.

Risanje z voščenkami na pritrjeno belo in črno podlago
Najpogosteje otrokom v vrtcu ponudimo belo podlago. V želji po ustvarjanju čim večjega
kontrasta otroci posegajo po temnih barvah. V primeru, ko jim ponudimo temno
podlago, bodo segli po svetlejših barvah (Zupančič 2006).

Otrokom sva ob črni ter beli podlagi ponudili črne in bele voščenke. Starejša deklica (21
mesecev) je po preizkušanju voščenk obeh barv na črni in beli podlagi načrtno iskala
črne voščenke in jih uporabila večinoma na beli podlagi (hodila je okrog mize in se
ustavljala ter risala po beli podlagi, vmes je občasno s črno voščenko potegnila po črni
podlagi). Deček (19 mesecev) je pogostokrat uporabil kontrastno barvo na obeh
podlagah. Ostali otroci so preizkušali voščenke obeh barv na obeh podlagah.

Risanje s kredami in brisanje z mokrimi krpicami
V garderobi sva pripravili obojestransko tablo in lonček s kredami. Najprej je z risanjem
pričela samo najstarejša deklica, nekaj otrok je bolj pritegnila igra z lončkom in
kredami. Čez čas so se tudi ostali otroci pridružili starejši deklici pri risanju na tablo.
Ko je mlajši otrok pričel s kredo udarjati po tabli, ga je večina otrok posnemala. Starejša
deklica je med risanjem ugotovila, da lahko z dlanjo zbriše sledi krede. Čez čas sva na
poličko dodali mokre krpice. Starejša deklica je takoj pričela z brisanjem table, ostali so
najprej mečkali krpice v dlaneh. Posamezni otroci so se dalj časa zaposlili z risanjem in
brisanjem (s kredo so naredili črtico in jo takoj zbrisali ter ponavljali dejavnost).

Slikanje s prstnimi barvami
Ker je bilo prisotnih samo šest otrok, sva prstne barve ponudili vsem naenkrat. Dva
dečka sta barvo takoj dala v usta. Tretji deček je sprva s prsti barval po podlagi, nato pa
tudi pričel dajati barvo v usta (dečke je sodelavka umila, med prosto igro se je k mizi z
barvami občasno vrnil samo najmlajši deček, vendar je samo opazoval). Deklice so
najprej risale samo z enim prstkom, nato s celimi dlanmi. Menjavale so krožničke z
barvami. Tudi dve deklici sta previdno poskusili barvo, vendar sta nato nadaljevali s
slikanjem.
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(Pre)majhni?
Otroke likovne dejavnosti hitro pritegnejo, sproščeno se jih udeležujejo in raziskujejo
različne materiale. V večini uporabljajo dominantno roko, priložnostno tudi drugo
roko (npr. ob risanju po skrajni strani podlage ali kadar likovni material zaradi bližine
primejo z drugo roko), občasno rišejo z obema rokama hkrati. Ob večkratnem ponujanju
likovnih materialov sva opazili napredek – otroci se v večji meri udeležujejo dejavnosti,
dlje časa vztrajajo pri njej. Manj je dajanja materialov v usta in prenašanja po igralnici.
V večini so otroci že usvojili pravilo risanja na podlago (seveda še vedno pa nastane
kakšna »umetnija« na pohištvu). Tudi v prihodnje bova otrokom pogosto ponujali že
poznane materiale ter različne podlage. Postopoma jih bova seznanjali z novimi
materiali in tehnikami (glede na interese ter sposobnosti) ter njihove dejavnosti še
naprej beležili s fotografiranjem in snemanjem. »Premajhni« za risbice, zagotovo pa
dovolj »veliki« za likovno ustvarjanje.
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Razvoj taktilnih občutkov pri otrocih
prvega starostnega obdobja v okviru
likovne dejavnosti

Povzetek
Likovno izražanje otrokom omogoča, da lahko aktivno spoznavajo svet, ki jih obdaja.
Otrokom prvega starostnega obdobja lahko ponudimo številne pestre dejavnost v
sklopu kiparstva, pri katerih spoznavajo številne naravne in umetne materiale ter
njihove lastnosti, ki jih le-ti ponujajo. Ravno izkušnje in občutki pri spoznavanju le-
teh, bodo otrokom tekom njihovega razvoja omogočili likovno izražanje v vsej svoji
polnosti in jim nudili kakovostno doživljanje sveta, v katerem odraščajo.

Ključne besede: otrok, likovna vzgoja, kiparstvo, taktilni občutki.

Likovna vzgoja predšolskih otrok je pomemben segment pri njihovem celostnem
razvoju. Otrokom omogoča izražanje na njihov edinstven, ustvarjalen način, hkrati
pa postavlja temelje, ki jim bodo omogočili polno likovno izražanje v kasnejših
obdobjih. Delo v prvem starostnem obdobju nam daje številne možnosti za otrokov
likovni razvoj. Verjetno se včasih vprašamo, kako načrtovati likovno zaposlitev v
oddelku 1–2 leti starih otrok. Pomembno je, da se zavedamo, da ni pomemben
izdelek, ampak proces in občutki, ki jih otrok ob likovnem ustvarjanju doživlja.

Likovno izražanje otrokom pripomore, da lahko aktivno spoznavajo svet, ki jih
obdaja. Ravno otrokovo radovednost, ki ga žene k nenehnemu preizkušanju
predmetov, lahko vpletemo v likovno dejavnost otrok. Če otroku ponudimo
spodbudno okolje, v katerem bo imel možnost stika z različnimi naravnimi in
umetnimi materiali, bo z zanimanjem spoznaval številne lastnosti, ki jih le-ti
ponujajo. Vse skupaj pa lahko vpletemo v pester izbor dejavnosti, ki bodo omogočile
kasneje kakovostno izražanje na področju kiparstva.

Otrok in kiparstvo
Kiparstvo je na začetku usmerjeno k ciljem, ki omogočajo poznejši razcvet
otrokovega likovnega izražanja na tem področju. Najpomembnejši cilji začetnega
kiparstva so usmerjeni k spoznavanju materialov, njihovih lastnosti in izraznih
možnosti (Vrlič 2001, str. 108). Pri manipuliranju z različnimi materiali se otrok
seznanja z lastnostmi otipa materialov, njihovo težo, z možnostjo njihove obdelave



69

in spremembe. Šele ko otrok pozna lastnosti in obvlada manipuliranje z orodji in
materiali, lahko od njega zahtevamo, da se bo bolj posvečal izraznim možnostim, ki ga
kiparski materiali nudijo. Pri kiparstvu je zelo pomemben taktilni moment, saj se otroci
preko neposrednega stika seznanjajo z lastnostmi materiala (mehak – trd, hladen –
topel, oster – top, težek – lahek, prijeten – neprijeten …) (Vrlič 2001). Otroci se s
prijemanjem seznanijo s tipnimi lastnostmi površin (teksturo), pozneje pa to prvobitno
otipno izkustvo na kinestetičen način prenesejo na vid tako, da nastane možnost
vizualnega »otipavanja«, vendar ostane osnovna likovna kakovost tekstur njihov apel
na čut tipa, ki je eden najbolj prvobitnih čutov (Butina 2000).

Otrokom v oddelku 1–2 lahko ponudimo pester nabor dejavnosti, pri katerih bodo
spoznavali številne lastnosti materialov. Ker pa je njihova komunikacija v večji meri
neverbalna, lahko njihove občutke zaznavamo preko njihovih reakcij, interesa, trajanje
zaposlitve ... Otrokom moramo omogočiti večkratni stik z določenim materialom. Imeti
mora možnost spoznati lastnosti in sprejeti različne občutke ob stiku z ponujenimi
materiali, predvsem pa morajo imeti čas, da lahko preko igre odkrijejo različne izrazne
možnosti, ki jih le-ti ponujajo.

Roka in tip
Ljudje ves svet okoli sebe spoznavamo s čuti, ki so temelj našega zaznavanja sveta.
Omogočajo nam sprejemanje najrazličnejših dražljajev iz okolja (Musek Lešnik 2007).

Roka predstavlja človeku orodje in gibalo. Rečemo lahko, da je roka podaljšek možganov.
Možgani se spremenijo v dejavnik intelekta šele, ko spoznajo stvarnost okoli sebe.
Stvarnost pa spoznavamo s čuti, med njimi je roka izredno pomemben dejavnik tipa.
Človek brez dotika ne bi mogel spoznati narave in svoje okolice (Butina 1997).

Aktivnosti, kot so prijemanje, tipanje, obračanje, preizkušanje, pripomorejo k bolj
učinkovitemu zaznavanju sveta. Pri tem ima pomembno vlogo igra in posnemanje
odraslih. Zavedati se moramo, da otrok ni pomanjšana slika odraslega, zato so
senzorna doživetja pri otroku drugačna kot pri odraslem človeku (Pečjak 1977).

Razvijanje taktilnih občutkov
Dejavnosti za razvoj taktilnih občutkov smo
vsebinsko povezali s tematskim sklopom z
naslovom Naši prstki spoznavajo … V daljšem
časovnem obdobju smo s številnimi načrtovanimi
dejavnostmi aktivno razvijali taktilne občutke pri
otrocih. Poleg številnih načrtovanih dejavnosti pa
nam vsakdanje situacije v vrtcu ponujajo številne
možnosti, pri katerih lahko razvijamo tipne
občutke.

Pri načrtovanju dela smo izhajali iz cilja
Kurikuluma: »Uporaba in razvijanje spretnosti;
spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti) in
njihovimi izraznimi lastnostmi (1999, str. 39) »ter iz
ciljev in nalog kiparstva: »osnovno spoznavanje s
kiparskimi materiali; razvoj motorike z gnetenjem,
valjanjem, s trganjem, tolčenjem, stiskanjem
omenjenih materialov; reliefno odtiskovanje v
glino, testo, pesek …« (Vrlič 2001).

Spoznavali smo tipne lastnosti: listja, buč, koruze, kamnov različne granulacije, lesa,

Hoja po kamniti čutni poti.
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papirja, blaga, gline, stiroporja, prsti, brivske pene, želeja … Dane materiale smo
preiskušali z dlanmi, s prsti, nekatere tudi z bosimi nogami.  Pri načrtovanju dejavnosti
smo postavili otroka v vlogo aktivnega raziskovalca. Ves čas smo spodbujali njegovo
aktivno sodelovanje in iskanje različnih možnosti za igro s ponujenim materialom.
Trajanje posamezne dejavnosti smo prilagodili njihovemu zanimanju. Pri otrocih se je
z večkratnim stikom z določenim materialom povečeval interes in vsakič so odkrili
kakšen nov način za igro. Pri vseh dejavnostih smo poskrbeli, da so otroci imeli na voljo
dovolj materiala za igro. Med samo igro smo otroke usmerili v zavestno preizkušanje
danih materialov. Ves čas smo bili pozorni na varnost otrok, zato smo prilagajali oblike
dela glede na ponujene materiale (individualno, v manjših skupinah, skupno).

Pri spoznavanju določenih materialov smo upoštevali tudi načelo postopnosti, saj se je
pokazalo, da je prevelika količina različnih sredstev, ki so bila ponujena naenkrat,
otroke zmedla in povzročila nenehno spreminjanje njihove aktivnosti, kar je pomenilo,
da so jim bila sredstva zanimiva le kratek čas. Pri dejavnostih, ki smo jih izvajali, smo
odstranili igrače s polic in na njih za igro pripravili material, ki smo ga tisti dan
spoznavali. Na ta način smo načrtno usmerili njihovo pozornost. Pokazalo se je, da so
pripravljeni materiali otroke dovolj motivirali, zato niso izražali potrebe po drugih igrah
in igračah.

Sklep
Razvoj taktilnih občutkov je pri otrocih prvega starostnega obdobja vsekakor primeren
cilj, ki ga je treba razvijati. Z načrtovanimi dejavnostmi so otroci spoznavali in odkrivali
številne lastnosti materialov, ki jim bodo koristile pri kasnejšem manipuliranju z njimi.
Prepoznavanje in zavedanje tipnih občutkov materialov bo dobra podlaga, ki bo bogatila
njihovo kasnejše likovno ustvarjanje.

Pri načrtovanju smo se ves čas trudili, da bi bile likovne dejavnosti za otroke zanimive,
nevsakdanje in drugačne. Opazili smo, da so se otroci večkrat samoiniciativno dotikali
različnih predmetov, ki so bili v njihovi neposredni okolici. Pri nekaterih otrocih smo
opazili, da določene lastnosti materialov pravilno prepoznajo in jih znajo tudi
poimenovat. Na spodbudo, naj nam pokažejo, kateri materiali imajo določeno lastnost,
so se nekateri otroci pravilno odzvali.

Za razvoj taktilnih občutkov imamo na voljo številne dejavnosti, ki nam jih ponujajo
preprosti materiali v naši neposredni okolici. Zavedati se moramo, da otroci nimajo
znanj in izkušenj, kot jih imamo odrasli. Če se tega zavedamo, se bomo lažje vživeli v
otroke in jim ustvarili spodbudno okolje, v katerem bodo odraščali. Bogastvo, ki ga pri
tem lahko damo otrokom, je neprecenljivo.
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71

Načrtovanje likovne dejavnosti
Osnova za načrtovanje likovnih dejavnosti s področja umetnosti so globalni cilji in cilji
v Kurikulumu za vrtec (1999). V priročniku Otrok v vrtcu nas Vrlič (2001) opozarja, da je
za kakovostno izvajanje likovne dejavnosti pomembno, da se zavedamo dejstva, da se v
predšolskem obdobju otroci likovno izražajo na način, ki ga na svoji razvojni stopnji
obvladajo in razumejo. Prav zato je likovno izražanje v predšolskem obdobju del
otrokovega spoznavnega razvoja. Otrok se aktivno udejstvuje otroka v spoznavnih
procesih, ki so posledica vizualnega mišljenja. Likovna področja na predšolski stopnji
so: risanje, slikanje, kiparstvo, odtiskovanje, oblikovanje prostora in likovno
vrednotenje. Pri risanju se otroci ukvarjajo in izražajo s črtami, z oblikami, s svetlo-
temnimi odnosi in površinami, ki jih prikazujejo in uporabljajo na ploskvi. Otroci do
treh let naj rišejo z debelejšimi srednje trdimi svinčniki, s tesarskim svinčnikom, z
voščenkami, s kredo, z debelejšim kosom oglja in s flomastri. Pri slikanju se otrok
izraža z barvami in njihovimi odnosi. Uporabljajo lahko suhi ali mokri slikarski
material. Pri kiparstvu se otroci ukvarjajo in izražajo z volumnom in s prostornino.  Za
otroke do treh let je primerno slano testo, dokler testo le gnetejo in drobijo. Potem je
primernejša mehka glina. Otroci do treh let se seznanjajo se z različnimi materiali,
njegovo težo, trdnostjo, površino. Igrajo se z različnimi odpadnimi materiali (ki pa
morajo biti zdravstveno neoporečni), gradijo z mivko in s snegom. Pri odtiskovanju se
otrok seznanja z določenim načinom in postopkom likovnega dela. Otrok do tretjega
leta z barvo odtiskuje dele telesa (prste, dlan, stopalo) in enostavne pečatnike. Pri
oblikovanju prostora se otrok izkustveno ukvarja s prostorom in se izraža z
najrazličnejšimi posegi vanj. Z aktivnimi posegi v prostor dojema osnovne prostorske
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Načrtovanje likovne dejavnosti v
prvem starostnem obdobju

Povzetek
V svojem prispevku opisujem, kako načrtujem likovno dejavnost v oddelku prvega
starostnega obdobja. V prispevku sem se osredotočila na smernice iz priročnika
Otrok v vrtcu (2001) in lastno prakso.

Ključne besede: vrtec, likovne dejavnosti, načrtovanje.
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odnose, kot so notri – zunaj, zgoraj – spodaj, blizu – daleč, spredaj – zadaj. Pri tem si
razvija zavedanje, da je okolje, v katerem živimo, oblikovano, ga sam preoblikuje in se
navaja na opazovanje in presojanje prostora, ki ga obdaja. Otrok do treh let se lahko igra
s poslikanimi kartonskimi škatlami, s katerimi naredimo tunele, labirinte, pregradne
stene. Med mizami in stoli lahko prepleta vrvi, volno ter oblikuje bolj in manj zaprte
prostore. Pri likovnem vrednotenju uvajamo otroka v vizualni svet, mu razvijamo
občutek za likovne kakovosti in pozitiven odnos do likovne umetnosti. Otroka do treh
let soočamo z dobrimi ilustracijami in s pripovedno bogatimi likovnimi deli. Ob njih se
pogovarjamo, z otrokom opisujemo in si izmišljamo zgodbe, po svoje poimenujemo
osebe na likovnih delih. Ob stiku z umetniškimi deli spodbujamo izražanje občutkov,
ogled pa povezujemo z mimiko, dramatizacijo.

Vrlič (prav tam) svetuje, da likovne dejavnosti načrtujemo na podlagi določenega
likovnega problema, nove likovne tehnike ali občasno tudi na podlagi teme ali motiva.
V skupini do treh let opremimo otrokovo okolje z jasnimi in nazornimi, vendar
kakovostnimi likovnimi deli (ilustracije, reprodukcije in umetniške fotografije). Med
oblikami dela do treh let prevladuje individualno delo (Vrlič 2001, str. 125–140)

Predstavitev primera likovne dejavnosti
Delam v oddelku prvega starostnega obdobja. Otroci so stari od enega do dveh let in pol.
Pri načrtovanju likovne dejavnosti moram upoštevati več dejavnikov.

Priprava prostora in materiala
Otroke zelo zanimajo novi materiali, pa tudi samo dogajanje, zato se pogosto zgodi, da
bi radi delali vsi hkrati. Prostor moram zato organizirati tako, da bo likovna dejavnost
potekala nemoteno in umirjeno. V ta namen se lahko z enim ali dvema otrokoma
umaknem tudi v drug prostor. Prostor in otroke primerno zaščitim. Za likovno dejavnost
si pripravim potrebni material.

Individualno delo
V oddelku prvega starostnega obdobja je zato delo največkrat individualno. Otroku
ponudim dejavnost. Lahko se  zgodi, da otrok dejavnost odkloni, ker mu ni všeč stik z
materialom (na primer, s testom, z glino). Tak otrok potrebuje več spodbude in ali
opazovanja dejavnosti, preden

Pozornost otrok v prvem starostnem obdobju je zelo kratkotrajna. Dejavnost enega
otroka ob prvem stiku z določenim materialom običajno traja le nekaj minut, zato se v
določenem času lahko pri dejavnosti zvrsti več otrok. Potrebno je upoštevati tudi čas za
urejanje pred in po dejavnosti. Otroci se radi vračajo k isti dejavnosti več zaporednih
dni, zato je treba dejavnost ponavljati, dokler imajo otroci interes.

Kadar načrtujem likovno dejavnost, se moram zavedati dejstva, da je v oddelku prisotnih
več (14) otrok. Kadar delam z otrokom individualno, mora moja sodelavka delati z vsemi
ostalimi otroki, zato moram zanje tudi načrtovati ustrezno dejavnost.

Primer:

Dejavnost: Vlečenje sledi.

Materiali: temnejša velika ploskev, svetlejši posip.

Oblika dela: individualna.

Omogočene aktivnosti:

Otrok vleče sledi po gladki ploskvi in jih opazuje: naredi piko, črto, vijugo, krog,
odtis dlani.
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Vloga vzgojiteljice:
Pripravi material, otroku poimenuje sledi (pika, črta, vijuga), ga opozori na kontrast
(tema podlaga – svetel posip), fotografira otroke pri delu in fotografije shrani v otrokovo
osebno mapo (za poznejši pogovor z otrokom in s starši).

Nadaljevanje: otroku ponudimo druge materiale za vlečenje in oblikovanje sledi.

Otrok oblikuje vijuge.

Zaključek
Pri načrtovanju likovnih dejavnostih v prvem starostnem obdobju je potrebno
upoštevati več dejavnikov, če želimo kakovostno izvesti dejavnost. Uspešna dejavnost je
bila tista, ki jo je otrok ob podpori vzgojiteljice zmogel sam in pri tem užival v
»ustvarjanju«.
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Vloga odraslega pri seznanjanju otrok
z raznovrstnimi likovnimi materiali

Povzetek
V referatu želiva izpostaviti in poudariti pomen vloge odraslega kot spodbujevalca
in ponudnika pestrih likovnih materialov, s katerimi se seznanjajo otroci v prvem
starostnem obdobju. Izhajava iz razvojno-procesnega pristopa kot tudi iz spoznanja,
da otrok svet dojema celostno. V tem kontekstu sva prepoznavali in potrjevali pomen
vloge odraslega v oddelku.

Ključne besede: vloga odraslega, vzgojitelj, otrok, material, narava.

Načela – možnosti in priložnosti potrjevanja vloge odraslega
Likovno izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja in
razvojno orodje, ki mu pomaga pri spoznavanju sveta okoli njega. Tudi za likovno
umetnost velja, da je cilj učenja v predšolski dobi sam proces učenja, katerega cilj niso
pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih,
fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj
značilne v posameznem razvojnem obdobju (Kurikulum za vrtce 1999). Vzgojitelj
načrtuje in oblikuje ta proces v okviru zakonitosti in značilnosti razvoja predšolskega
otroka. Upoštevati je potrebno, da otrok dojema svet celostno in da je ena od značilnosti
učenja otroka v najzgodnejšem obdobju ravno preplet vseh kurikularnih področij.

V svojem prispevku sva se opredelili na prvo starostno obdobje, kjer sva prepoznavali,
opazovali in sledili ter spodbujali otrokovo naravno potrebo po raziskovanju. Potrebno
je poudariti, da vzgojitelj otroka vidi in doživlja kot aktivnega udeleženca v kreiranju
lastnega znanja, sam pa ima pomembno vlogo kot organizator, motivator in soigralec.
Pri vodenju otroka mora vzgojitelj upoštevati in se zavedati, da je zanj pomembno vse
kar vidi, vse kar sliši, vse kar otipa in okuša.

Igra z materiali v obdobju malčka
Igra je že po definiciji spontana in svobodna aktivnost. Vanjo naj odrasli ne posegajo
nenehno, še manj, da bi jo skušali usmerjati z navodili. Vzgojitelj mora otroku
zagotoviti:



75

- da ima na voljo dovolj izraznega materiala, ki je primeren otrokovim
sposobnostim (trdota gnetljivih materialov, velikost orodja, škarij, lončkov …).
Vzgojitelj mora vedeti, kateri material otroci manipulativno obvladajo, saj bodo
le tako lahko sproščeno ustvarjali z njim;

- podlage iz različnih materialov, primernih velikosti in formatov ter barv in
kakovosti. Te naj nadgrajujejo likovne materiale in spodbujajo otroke k
raziskovanju;

- primeren in prijeten prostor za ustvarjanje, odlaganje in razstavljanje samih
izdelkov;

- sproščeno vzdušje, ki izhaja iz otrokovega zavedanja, da vzgojitelj od njega ne
pričakuje izdelka. Otrok lahko svoje likovno raziskovanje zaključi z le-tem ali pa
tudi ne;

- čas, da ima otrok možnost v svojem tempu raziskovati in ustvarjati ter tolikokrat
ponoviti aktivnost, da sam proces usvoji in ga nadgrajuje na višji razvojni stopnji
(Vrlič 2001).

Primeri iz prakse
V prvem starostnem obdobju je zelo pomembno otroke čutiti, gledati, opazovati in videti,
kaj delajo, kako raziskujejo in kako se igrajo. Pomembno je slišati, kaj sporočajo in
občutiti, kaj čustveno posredujejo. V vrtcu skrbimo, da imajo otroci na razpolago
materiale za slikanje s prsti, z dlanmi, gobicami in zelo širokimi čopiči. Otroci rišejo z
mehkimi svinčniki, s kredami in z ogljem. Pomembno pa je tudi, da se otrokom pripravi
različen material, ki pa ni nujno tipičen likovni material (Patru).

Otroci se zelo radi igrajo s poslikanimi kartonskimi škatlami, s katerimi naredimo
tunele, labirinte ali pregradne stene. Z blazinami in s penasto gumo lahko pregrajujemo
igralnico. S prevrnjenimi mizicami in v vrsto postavljenimi stoli lahko oblikujemo ozke
ulice, širše ceste, okrogle in pravokotne trge, v katerih se igra. Med mizami in stoli lahko
prepleta vrvi, elastiko ali volno ter oblikuje bolj ali manj zaprte prostore. Otrok lahko
sede pod mizo in okoli njenih nog ovija vrv, trakove blaga ali kaj drugega ter se tako
»zapira« v svoj prostor (Vrlič 2001, stran 131).

Tudi v plastenkah z barvo otroci opazujejo prelivanje le-te in nastajanje mehurčkov.
Prenašajo jih po prostoru, jih zlagajo drugo ob drugo, kotalijo po tleh, stresajo, skrivajo
… Tudi pesek je pokazatelj, kako otroci doživljajo, uživajo, opazujejo in se izražajo ob
vtiskovanju sledi v pesek, vlečenju črt in prostorskemu oblikovanju. Vsak odtis dlani,
stopal ali igrače je nova spodbuda otroku za nadaljnje raziskovanje.

Ob bivanju v naravi otroci doživljajo raznovrstnost oblik s tipanjem naravnih materialov
(drsenje s prsti po vejici,  mencanje kamenčkov v dlani, mečkanje drevesnih listov …). Že
samo bivanje v naravi nam nudi obilico likovnih izkušenj in otroke spodbuja k
raziskovanju preko lastne aktivnosti.

Mokri čevlji na suhi podlagi puščajo sledi, nad katerimi so otroci navdušeni, jih želijo
ponavljati, se pogovarjajo ob njih in ugibajo, čigav čevelj jih je pustil. Mnogo veselja
najdejo otroci tudi v risanju s prstom po rosni šipi.

Otrok doživlja in spoznava svoje okolje preko gibanja, ki je v najzgodnejši mladosti
njegova primarna dejavnost. Posebej do izraza pride to pri igri na snegu, kjer otroci
preko hoje, kotaljenja in valjanja doživljajo in opazujejo lasten vpliv na spreminjaje
materiala. Odraslemu, ki spremlja otroke pri tej sproščeni igri, ne sme biti ovira moker
čevelj in popackana obleka.
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Sva v tem procesu uspešni?
Odgovor motivira nadaljnje spopolnjevanje in razmišljanje. Kompetence strokovnega
delavca segajo   tudi v področje umetnosti. Ko otroku nudimo možnost, da sam raziskuje,
poišče in rokuje, podpremo njegovo aktivnost in vstopamo skupaj z njim v proces, ki je
pomembnejši od rezultata.

Senzibilno opazovanje otroka (in s tem njegovo odzivanje v okolju, njegovo raziskovanje
in iskanje ter navduševanje nad videnim) izkoristimo za nadaljnje načrtovanje in
oblikovanje otrokovih izkušenj.

Kako naprej?
Vloga odraslega, ki jo določa Kurikulum za vrtce (1999) daje mnogo priložnosti, da
odrasli v vrtcu vstopamo v otrokov proces učenja ob prepoznavanju izzivov in ob
zavestnem, razmišljujočem iskanju ustreznih odgovorov nanje. Kako to storimo, je
odvisno od posameznika.

Literatura:
Vrlič, T. (2008). Likovne dejavnosti v vrtcu. V: Otrok v vrtcu, priročnik h Kurikulu za vrtce. Ur.: Ljubica Marjanovič
Umek. Maribor: Založba Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Založba Debora.
Patru, E. Likovno izražanje predšolskega otroka. Študijsko gradivo. PeF.
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Kako otroku približati področje umetnosti – likovno dejavnost
Likovno izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja, je
razvojno orodje, ki mu pomaga pri prodiranju v kompleksnost danosti in zakonitosti
prostora, v katerega je bil postavljen ob rojstvu. Otrok riše hiše, skozi katere se vidi,
dimnike, iz katerih se kadi ne glede na letni čas, pravokotna drevesa z vodoravnimi
vejami, z različnih vzornih kotov upodablja predmete, figure v čudnih pozah … Otroci
naj se v predšolskem obdobju likovno izražajo na način, ki ga na svoji razvojni stopnji
obvladajo in razumejo (Vrlič 2008).

Februar mesec kulture in umetnosti v našem vrtcu
Bližal se je mesec februar, ki ga v našem vrtcu obeležujemo kot mesec kulture. Želela
sem, da tudi mlajši otroci v skupini 2–3 let začutijo umetnost in s tem povezane
dejavnosti v mesecu kulture. V literaturi, ki sem jo prebirala, sem zasledila prijetno
zgodbico, ki se mi je vtisnila v spomin, in sem pomislila, da bi bila primerna za mlajše
otroke. Zgodbico sem ob priložnosti predstavila otrokom. Pripovedovala sem jo ob
ilustracijah v knjigi oz. priročniku in si še dodatno pripravila aplikate, kateri so bili
enaki kot v priročniku, vendar veliko večjega formata (risalni list). Aplikate sem ob
pripovedovanju lepila na pano v igralnici. Nalepljeni so bili v višini otrokovih oči.
Prostor, v katerem sem pripovedovala zgodbico, sem predhodno delno zatemnila in
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Kako smo spoznavali umetnost v
prvem starostnem obdobju

Povzetek
Umetnost omogoča otroku udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v
otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir
inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otroška umetniška
dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo in se od njega pričakuje neposrednost,
drugačnost in izvirnost (Kurikulum za vrtce 2007). Otrok je lahko ustvarjalen v
različni meri in na različnih umetniških področjih.

Ključne besede: risala, pisala, instrumentalna glasba, spoznavanje, doživljanje,
ustvarjanje.
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prižgala okrasne svečke. Naslov zgodbice je bil Čudovite sanje. Zgodbica je
pripovedovala o dečku in deklici, ki sta ponoči sanjala, kako so vsa njihova pisala in
risala odšla na potep, se ustavila pri velikih listih papirja in risala in slikala različne
pike, kroge, črte, lune, spirale … Po pripovedovanju zgodbe smo prostor osvetlili in si še
enkrat ogledali ilustracije v knjigi in aplikate na panoju. Otroci so pripovedovani vsebini
dobro sledili in zgodbico doživljali,  kar se ja dalo opaziti in povezati tudi iz povedane
obnove. Otroci so vedeli povedat, da sta deček in deklica sanjala, da so njihova risal in
pisala risala in čečkala, da je bilo veliko pik in krogov in črt.

Nato sem otroke povabila k dejavnosti. Že predhodno sva s pomočnico pripravili prostor
in različne likovne pripomočke. V igralnici sva pripravili prostor tako, da sva dali po dve
mizi skupaj in na mizo nalepili velike barvaste plakate, okoli njih pa otrokom ponudili
na razpolago vsa mogoča likovna orodja in pripomočke (suhe barvice, oglje, tuš,
različne voščenke, krede, keramične pilote, navadne svinčnike, prstne barve, vodene
barvice, čopiče, posodice z vodo, palete za barvo, akvarel barvice, flomaster debele in
tanke, gobice,tempere …). Skupaj smo si jih ogledali, otipali in jih poimenovali.  Otrokom
sva oblekle zaščitne obleke in jih razdelili v dve skupini. Ena skupina je imela na mizi
narisan znak »čopič »in druga skupina je imeli narisan znak »oglje«. Otroci so se po želji
razporedili v skupine, nekaj otrok si je izbralo mizo z oznako čopiča in ostali mizo z
oznako oglja. V skupini je bilo po 6 otrok. Otroci so bili radovedni in obenem veseli. Z
rokami so posegali po likovnih pripomočkih in si jih ogledovali. Bile so jih same velike
oči in odprta usta.

Med dejavnostjo

Ob tihi instrumentalni glasbi, ki nas je spremljala skozi likovno dejavnost, so naša
risala in pisala pričela plesati in puščati za seboj sledi na papirju. Pričele so se naše
sanje. Izražanje je bilo spontano, otroci so izražali svoje občutke, čustva in misli na sebi
lasten način. Bili so tihi in umirjeni. Sami so si izbirali sredstva in motive. Bili so
baktivni; sami so si iz plastenke iztiskali tempera barvo na palete za barvo, jo mešali s
čopičem in z vodo in ustvarjali. Vse flomastre so po uporabi skrbno pokrili z zamaškom,
nikjer ni bilo polite vode, nobenega prerekanja »jaz bi to ali to«. Bili so kot mravljice – kar
so vzeli, so pospravili nazaj oz. odložili na mizo. S pomočnico sva jih le opazovali in se
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čudili, kako so naši otroci samostojni in kako so že spretni pri rokovanju z likovnimi
pripomočki. Užitek jih je bilo gledati. Nastali sta dve abstraktni umetnini polni različnih
črt, pik, čar, krogov in še marsičesa. Umetnini sta krasili našo igralnico in otroci so bili
na njih zelo ponosni. Vsakodnevno so se pri stvaritvah zadrževali se pogovarjali in
komentirali: Jaz sem narisal to piko, jaz sem to barvala …

Zaključna misel
Ob takšni dejavnosti imajo otroci možnost doživljati, spoznavati in uživati v umetnosti.
Otrok se lahko resnično umetniško izraža le takrat, kadar je predhodno dobro motiviran
in usmerjen k izražanju. Zelo pomemben dejavnik so tudi pripomočki, ki otrok
uporablja. Kadar jih ima veliko na izbiro in če jih lahko sam izbira in preizkuša, je
njegovo ustvarjanje še uspešnejše in polnejše. Opazila sem, da so bili otroci resnično
sproščeni in vsi v skupini so bili ustvarjalni. Ni bilo otroka, ki bi čutil strah oziroma
neuspeh.

Literatura:
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Vrlič, T. (2001). Likovna umetnost v vrtcu. V: Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu. Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor:
Obzorja.
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Zakaj so predšolskemu otroku barve
tako zanimive?

Povzetek
V svojem prispevku se bom osredotočila predvsem na predstavitev svojega koncepta
učenja majhnih otrok s poudarkom, kako igraje pridobivajo prve izkušnje z
osnovnimi  barvami.

Ključne besede: predšolski otroci, barve, prepoznavati, kognitivne povezave,
vizualni namigi, besede.

Otroci  že od malega želijo odkrivati vse, kar je novega in se preizkušati v različnih
dejavnostih. Pomembno je, da jim odrasli ponudimo različne možnosti in aktivnosti in
da jih skušamo spodbujati na način, ki jih bo pritegnil in prevzel. Prepoznavanje barv
in prepoznavanje imena barve je pomemben del otrokovega razvoja. Zgodnje
prepoznavanje barv pomaga ustvariti kognitivne povezave med vizualnimi  namigi in
besedami. Otroci morajo najprej pridobiti  informacije preko različnih izkušenj, preden
bodo lahko začeli razumeti barvo kot koncept.

Pomen barv
Barva je eden izmed prvih načinov razlikovanja med stvarmi, ki jih otrok vidi; imena
barv so tudi ene izmed prvih besed, ki jih otrok uporablja za opis videne stvari.  Prav
tako kot  je pomembno, da ve imena barv, je tudi  pomembno, da ve, kaj bi z njimi.
Pomagamo mu lahko tako, da ga povabimo v igro in uporabimo barvo kot sredstvo za
ustvarjalno mišljenje in jezik.

Kako barve vplivajo na učenje?
Otroci se učijo in ohranjajo informacije dlje, če je barva uporabljena v materialu,
sredstvih  in v prostoru. Osemdeset odstotkov možganov prejme informacijo vizualno.
Barva stimulira vizualen občutek in spodbuja zadrževanje informacij.

Barve in otroci
Barve lahko ustvarijo zelo prijetno okolje in v prostor vnesejo pozitivno vzdušje. Ravno
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zato so barve otrokom zelo všeč in močno tudi vplivajo nanje. Najbolj jih pritegnejo žive
barve. Otroci izbirajo barve po svojih lastnih občutkih (in čustvenem razpoloženju),
zato naj jim ne bi govorili, da sonce na risbi ne sme biti rdeče ipd.  Predšolski otroci
barve ne izbirajo po opazovanju realističnega sveta in ne uporabljajo realističnih barv
(npr. zelena trava). Nekateri bodo preizkusili vse barvice (bolj jih zanima puščena sled
na papirju kot barva sledi), najmlajši otroci pa običajno izberejo le dve barvi.

Kako se otroci učijo?
Vse  aktivnosti morajo temeljiti na smiselni igri. Da pa je igra smiselna, mora vsebovati
izobraževalne elemente. Igra je sredstvo za izobraževanje, ki otroku daje neskončen vir
znanja. Občutljiva obdobja za učenje posameznih veščin so zelo pomembna, saj otrok v
tem času zelo hitro absorbira nova znanja, ki ga zanimajo. V občutljivem obdobju lahko
otroku pomagamo tako, da mu v igro ponudimo igrače in dejavnosti, ki mu bodo
pomagale osvojiti posamezna znanja. Otrok govori o sebi, ne le z vsebino slike in obliko,
temveč tudi z izbiro barv.

Spoznavanje osnovnih barv z igro: PRIMER IZ PRAKSE

Cilj: spoznavanje osnovnih barv: rumena, modra, rdeča.

Igre s semeni in z vsiljivci v raziskovalnem kotičku
Velik pomen sem dala raziskovalni in ustvarjalni igri, pri kateri so otroci
eksperimentirali z različnimi materiali (s semeni in z vsiljivci ), prek katerih so
pridobivali izkušnje in spoznanja o fizičnem in socialnem okolju. Na osnovi opazovanja
in dokumentiranja aktivnosti otrok smo strokovne delavke načrtovale nadaljnje
dejavnosti  in spodbujale različne oblike njihovega izražanja s poudarkom na gibanju
in na naravoslovnih in umetniških dejavnostih. V raziskovalnem kotičku so otroci
imeli na razpolago različna semena, ki so jih uporabljali vsakodnevno brez dodatne
motivacije.

V tri prozorne sklede smo skupaj z otroki nasuli različno velika in raznobarvna semena.
Zanimali so me odzivi otrok. Otroci so najprej samo gledali, se jih dotikali, presipavali
iz roke v roko, polnili z njimi posodice (najprej samo z rokami, kasneje pa so si poiskali
žlice v kuhinjskem kotičku). Pustila sem otrokom, da so igro ponujenimi sredstvi
izživeli. Otroci so skozi igro spoznavali obliko različnih semen, velikost, barve ...
Razvijali so si sposobnost raziskovanja dvodimenzionalnih površin. Zelo izrazito je
bilo njihovo čutno zaznavanje. Deklica (20 mesecev) je dejavnost nadgradila. Pričela je
ločevati samo fižol. Deček, ki je njeno ločevanje opazoval, je njeno igro želel posnemati.
Na osnovi posnemanja se je razvilo  medsebojno sodelovanje v paru. Ko je zmanjkalo
fižola, je deklica začela ločevati še koruzo. Deklica je kot posameznica zaradi lastnega
zadovoljstva razvijala svojo igro razvrščanja in uporabila vsa ponujena sredstva.
Uživala je v igrivem učenju. Z opazovanjem otrok pri igri sem opazila, kaj otroci že
zmorejo.

Naslednji dan sem vsako posodo s semeni pomešala vsiljivca (večje gumbe rdeče,
rumene in modre barve) in dodala posode osnovnih barv. Ko otrok rešuje zabavne
naloge, se uči natančno opazovati. Otroci so gumbe takoj opazili. Najprej so jih samo
iskali, držali v rokah, jih opazovali. Seznanili so se tudi z novo zgodbo Medvedek Jaka
in njegovi trije čarobni gumbi (moja izvirna zgodbica), preko katere sem razvila pogovor
o barvah.  Nadaljevanje dejavnosti  je bila igra z gumbi. Najprej samo z eno barvo, v
nadaljevanju z vsemi štirimi osnovnimi barvami. Zanimal me je razplet dogajanja.
Otroci so z gumbi manipulirali na različne načine. Pridružila sem se jim in v rumeno
posodo položila rumen gumb. Otroci  so opazili in večina starejših otrok me je pričela
posnemati. Barve sem  poimenovala . Naslednji dan sem dejavnost razširila; poleg
rumenega sem dala v posodico še rdeč gumb. Otroci so dojeli, kaj počnem. Razvili so
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igro ločevanja gumbov – sprva samo rdeče, nato rumene in na koncu še modre. Skozi
igro so otroci spoznavali osnovne barve. Bili so navdušeni.

Likovno izražanje z barvo
Otroci se med seboj zelo razlikujejo in vsak je zase fenomen – enkraten, neponovljiv – in
zato se občutek za barve ne razvije pri vseh v enaki meri. Strokovnjaki so ugotovili, da
se smisel za barve razvije postopoma. Otrok izbira barve na osnovi svojih občutkov,
nagnjenj in vizualizacije si pa z manipuliranjem le-teh razvija barvno občutljivost ter
spoznava barvne zakonitosti. Otrok se mora čim prej seznaniti z barvami. Priporočljivo
je, da jim najprej ponudimo prstne barve in šele nato voščenke, barvice, vodene barve.

Danes se veliko govori o emocionalni pismenosti kot osnovi za razvoj zdravega otroka,
ki zna motivirati samega sebe, ki je vztrajen kljub preprekam in frustracijam, ki zmore
kontrolirati impulzivnost, regulirati svoja razpoloženja, se zna vživeti v drugega in
ustvarja kvalitetne medosebne odnose. Čustva so zrcalo našega odraščanja, sama
zavest o čustvih pa osnovni način ustvarjanja življenjskih sprememb in otrok z govorico
risbe najhitreje izrazi tisto, česar ustno ne zna ali ne zmore. Pri otroški risbi je otrok
vedno prisoten kot celota in čim starejši je, več je v njegovih risbah znanja in izkušenj in
manj osebne izpovedi.

Poskušam izhajati iz spoznanj o specifiki otroka, o njegovih potencialih, otroke
spodbujam pri ustvarjalnosti, saj je zelo pomembno, da ne zatremo, utišamo ali na
kakršen koli način posežemo v njegovo samostojnost, da je svoboden pri svojih
odločitvah, da si sam izbere s katero barvo bo ustvarjal – tudi če bo to le ena barva ali
če ta ne bo čista ali če bo nastala mavrica. Ne ponujam jim svojih rešitev, kjer so sposobni
najti svoje lastne. Včasih se moram zelo potruditi, da ob tem obidem svoje lastne
šablone, ki sem jih sama nekoč in nekje usvojila.

Otrok se svobodno igra z barvami

Cilj: spodbujati radovednost in veselje do likovno ustvarjalnega igranja.

Barvanje z gobicami različnih oblik
Gobice  so se v izvedbi pokazale kot  zelo primerno sredstvo  malčke (prijem). Otroci so
jih uporabili za več dejavnosti slikanje, odtiskovanje, vlečenje … Radovednost jih je
vodila v pomakanje gobico v posodo z barvo in v puščanje sledi na velikem papirju.
Eksperimentiranje z barvami je spodbujalo njihovo radovednost in igrivo domišljijo z
barvami, ki so jih spoznavali ob igri. Dejavnost jim je bila zanimiva. Nudila je priložnost
neposrednega stika z barvami in njihovim mešanjem ter nanašanjem na papir.

Ker le otrok, ki se lahko izrazi ob pravem času, na pravem mestu in tako kot on to zmore
v danem trenutku z barvami, bo srečen otrok, pripravljen na vse nadaljnje izzive. Povedal
nam bo, kaj on čuti s pobarvanimi besedami in z veliko ljubezni v srcu, na nas pa je, ali
bomo to videli ali ne. Kot pravi naslovni junak iz knjige Mali princ: »Če hočeš videti,
moraš gledati s srcem, bistvo je očem nevidno.«
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Najin referat temelji na lastni praksi, ki sva jo podkrepili še z strokovno literaturo.
Predstavili bova, kako sva otrokom v prvem starostnem obdobju predstavili umetnost,
ki ni bila jasno začrtana in je otrokom pustila veliko njihovega lastnega izražanja in
svobodnega ustvarjanja.

Teoretična izhodišča na katerih je temeljilo najino delo
Termin »sodobna umetnost« se nanaša na umetniška dela, ustvarjena v času našega
bivanja, nekako od 70-ih let dalje. Vprašanje, kaj danes je in kaj ni umetnost, ponuja eno
najkompleksnejših in širokih definicij sodobnega sveta (povzeto po  http://www.e-neo.si/
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Likovna umetnost skozi letne čase

Povzetek
Avtorici prispevka že nekaj let ustvarjava v prvi starostni skupini in skušava
otrokom na njihov način pobliže predstaviti, kako različna in zanimiva je likovna
umetnost. To niso le barvica, čopič in tempera. Odločili sva se, da preko projektnega
dela tudi najmlajšim v našem vrtcu približava sodobno umetnost. Pri tem so seveda
v ospredju prav otroci s svojo lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo ter nenehnim
zanimanjem za vse okoli sebe. Otrokom sva želeli ponuditi nekaj nevsakdanjega,
nekaj novega.

Ključne besede: likovno ustvarjanje, lastna aktivnost, igra.

»Vsak otrok je umetnik, težava leži v tem, kako
ostati umetnik, ko odrasteš.«

(Pablo Picaso)
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si/atraktivno/sodobna-umetnost-svobodna-kot-ptica/).

Današnja sodobna umetnost je velikokrat nepreverjena, vendar vsebuje nekaj, kar
klasična dela otroku ne morejo nuditi. Pomembno je dojemanje oziroma razumevanje
sodobnih načinov likovnega izražanja, kar pa je možno le, če imajo otroci aktivno
uporabo teh sodobnih načinov pri svojih izraznih dejavnosti v vrtcu (povzeto po Duh,
Zupančič 2009). Otroci se največ naučijo ravno iz izkustvenega učenja in le tako bodo
lahko razumeli in uporabljali sodobno umetnost.

Otroci naj se v predšolskem obdobju likovno izražajo na način, ki ga na svoji razvojni
stopnji obvladajo in razumejo (Vrlič 2001).

Likovno izražanje predšolskega otroka samo po sebi ni povezano z umetnostjo.
Predšolski otrok ni umetnik, njegovo likovno izražanje ne vsebuje nobenega atributa
umetniškega ustvarjanja. Otrok ne želi izdelati umetnine, njegovi vzvodi za likovno
izražanje izvirajo od drugod (Duh in Vrlič 2003, str. 8). Samo otroci, ki že v najzgodnejšem
obdobju pridejo v stik s sodobnimi načini izražanja, bodo lahko razvili odprt odnos do
sodobne likovne umetnosti (Duh, Zupančič 2009). Likovno izražanje mlajših otrok,
tako trdi Vrlič (2001, str. 13), nastopa v vlogi otrokovega kognitivnega razvoja in
predstavlja pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in razlaga svet okoli sebe.

Vrlič (2001, str. 142) navaja, da likovna vzgoja temelji na otrokovem lastnem praktičnem
likovnem delu, ki je najpomembnejši del likovne zaposlitve. Pri praktičnem delu naj bi
bili otroci svobodni, zato mora biti poseganje odraslih v tem delu zelo previdno, nežno
in premišljeno. Otrokom pri njihovem delu pomagamo, kadar jim zmanjka motivacije,
kadar se pojavijo tehnični, oblikovni ali praktični organizacijski problemi, nikoli pa ne
posegamo v njihove ustvarjalne postopke. Vsak otrok ima pri praktičnem delu pravico
likovno ustvarjati na svoj lasten način tako dolgo, kot si to želi.

Vse to so razlogi, da se zavedamo izjemnega pomena nujnosti vnosa likovne umetnosti
in likovnega izražanja  že pri najmlajših otrocih, tudi pri otrocih prvega starostnega
obdobja. Če pa uspemo k temu dodati še »ščep« modernega, abstraktnega, novega,
sodobnega … potem lahko govorimo o sodobni likovni umetnosti pri najmlajših.

Štiri dejavnosti skozi letne čase

Jesensko drevo

Cilji:

- Otrok je postavljen pred izziv brez kakšnega usmerjanja oziroma vodenja.

- Otrok ustvarja z gobicami in s čopiči.

- Otrok se svobodno igra, packa in raziskuje ter opazuje.

Oblika dela: frontalna in individualna.

Starost otrok: 1–3 let.

Sredstva: pleskarski pajac, tempera barve, zaščita za tla in otroke, gobice, čopiči.

Organizacija prostora: igralnica.

Opis dejavnosti z refleksijo: Tla v igralnici sva najprej zaščitili s folijo, pri čemer so
otroci pomagali. Nato so se otroci usedli ob folijo ter opazovali, kako se midve
preoblačiva v pleskarske pajace. Pri samem začetku sva bolj malo govorili in samo z
dejanji otroke motivirali. Pripravili sva štiri različne barve, s katerimi so otroci brez
usmerjanja ustvarjali po nama. Najprej jim je bilo zelo čudno in so drug drugega
opazovali. Ko pa se je ena deklica opogumila in začela svobodno ustvarjati, so ji takoj
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sledili tudi ostali otroci. Najprej so ustvarjali nežno, previdno in umirjeno. Ob motivaciji,
da brez skrbi, da je ta pajac namenjen temu, da se spremeni v jesensko drevo, na katerem
je pisano jesensko listje, pa se je navdušenje le stopnjevalo.

Naše telo

Cilji:

- Otrok odtiskuje roke, noge na velik plakat na tleh.

- Sodeluje v različnih stopnjah ustvarjalnih procesov, pri čemer se izraža spontano
in sebi lasten način.

- Primerja barve med seboj in spozna na primeru, kako se barve – stopinje –
mešajo med seboj.

Oblike dela: skupna in individualna.

Starost otrok: 1–3 let.

Sredstva: veliki beli plakati, selotejp, 4 pladnji z različnimi barvami, zaščitna oblačila.

Organizacija prostora: garderoba.

Opis dejavnosti z analizo: Tokrat se je dejavnost odvijala čez celotno dopoldne v
garderobi. Najprej smo skupaj z otroki po tleh razvili in zalepili velike bele plakate, na
katerih se je dejavost tudi izvajala. Otroci so uživali že v sami pripravi. Nato so nekaj
časa skalali po nalepljenih plakatih, se kotalili, plesali. Ko pa so opazili, da sva prinesli
barve in pladnje pa jih je, predvsem starejše, zanimalo, kaj bomo počeli. Najprej smo se
uredili in slekli svoja oblačila, ter se oblekli v zaščitne majice, nato pa sva na štiri vogale
plakatov dali pladnje z barvami. Imeli so navodilo, da stopijo, če želijo, v barvo z bosimi
nogami ali samo občutijo barvo z dlanjo. A zanimivo, da so vsi hoteli vanjo stopiti.
Barvna zabava se je pričela in navdušenje ob opazovanju odtisov stopal je bilo
nepopisno. Poskusili so tudi z dlanmi in jih med seboj primerjali. Zanimiva je bila
deklica, ki je najprej stopila v modro barvo, kasneje pa v rumeno in je nato navdušeno
pokomentirala: »Lej, ko imam zeleno!«

Otroci so bili pri dejavnosti zelo vztrajni in so opazovali, kako lahko s svojim telesom in
z barvo resnično uživaš. Opazovali so tudi najine stopinje, jih primerjali s svojimi.
Barva pa je bila tudi na obrazu, povsod po rokah in nogah. Tudi zaključek z umivanjem
je bil zanimiv in dolgotrajen ter nevsakdanji.

Snežni kipi

Cilji

- Otrok doživlja in zaznava obliko v celoti.

- Spozna igrišče kot prostor za sodobno likovno umetnost.

- Ovija predmete z vrteksom in spozna drug pomen igral na igrišču.

Oblike dela: skupinska, v dvojicah, skupna in individualna.

Starost otrok: 1–3 let

Sredstva: vrteks,  igrala na igrišču ( klopca, plezalo, košarkarska koša).

Organizacija prostora: v igralnici in na igrišču.

Opis dejavnosti z refleksijo: Dejavnost smo izvajali dva dni in sicer prvi dan v igralnici,
drugi dan pa smo se razširili še na igrišče. V igralnico sva prinesli vrteks in samo
opazovali, kaj otroci delajo z njim. Pod njim so se skrivali, plesali, se smejali. Nekateri so
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opazovali le od daleč. Drugi dan pa je bil še zanimivejši, saj smo vrteks odnesli na
igrišče ter se dogovorili, da bomo naša igrala ovili z njim in nastali bodo snežni kipi.
Otroci so vrteks ovijali najprej na plezalu. Na začetku so potrebovali najino pomoč, saj
je bil vrteks predolg in so vanj ovijali sebe in igralo. Ves čas je bil prisoten smeh, saj so se
skrivali, vlekli, zavijali drug drugega. Nato smo šli ovit klopco in dva košarkarska koša.
Pri košu smo vrteks malo razrezali, da je bil krajši in so lahko otroci samostojno zavijali.
S svojim delom so bili zelo zadovoljni. In komentar dečka:

»Oooooooo, ta sneg pa ni mrzel!«

Ko smo končali, smo odšli skupaj na hrib in opazovali naše snežne kipe še iz ptičje
perspektive.  Hoteli so tudi poskusiti, kako lahko po klopci hodimo, če je snežni kip.
Bilo je malo težje, a so vztrajali. Proti koncu dejavnosti so se nam na igrišču pridružili
še otroci starejše skupine in bili nad videnim navdušeni. Prav nič jih ni motilo, da niso
mogli plezati po plezalu. Naši snežni kipi so na igrišču, kljub soncu, vztrajali nekaj dni.

Cvetoči travnik

Cilji:

- Otrok raziskuje naravni material – glino.

- Odtiskuje predmete v glino in opazuje, kakšno sled puščajo.

- Razvijati fino motoriko otrok.

Oblike dela: individulna, skupinska.

Starost otrok:1–3 let.

Sredstva: glina, zamaški, kocke,  avtomobili, zaščitna oblačila, plastični noži, plastični
valji.

Organizacija prostora: v igralnici za dvema mizama brez stolov.

Opis dejavnosti z refleksijo: Otroci so imeli na voljo rjavo glino in vodo. Na začetku smo
jo le gnetili in ji dodajali vodo ter opazovali, kaj se dogaja z njo. Kar nekaj časa so se le
igrali z njo.

Otroci so k dejavnosti prihajali in odhajali poljubno. Ko smo dodali še avtomobile,
zamaške, kocke in nože, so začeli svobodno ustvarjati. Z avtomobili so vozili po glini in
opazovali ter komentirali kaj nastaja. Najbolj zanimivo jim je bilo odtiskovanje kock,
ker so kocke pustile sled »cveta«.  Nastali so zanimivi cvetoči travniki, ki smo tudi
razstavili v naši garderobi.

Sklepna misel
Misliva, da sva skozi aktivnosti otrok uspeli dokazati in premakniti tisto miselno mejo
in mnenje, da so najmlajši otroci v vrtcu za likovno umetnost in likovno izražanje  »še
premajhni« in da »ne razumejo«.  Morda je na tem mestu izjemnega pomena tudi
ustvarjalnost in pripravljenost odraslih v vrtcu, da otrokom ponudijo tudi nekaj
drugačnega, sodobnega. Otroci so do vsega novega zelo dovzetni in vedno se bodo tega
razveselili. Ponudimo jim sodobnost. Ponudimo jim svet okoli njih.

Literatura:
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Duh, M. in Zupančič, T. (2009). Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
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Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
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Uvod
Pri otrocih I. starostnega obdobja, smo strokovne delavke postavljene pred veliko izzivov,
eden izmed njih je zagotovo tudi ta, kako otrokom približati likovno vzgojo kot nekaj
prijetnega, kot sredstvo izražanja in sproščanja čustev, idej, želja, potreb, strahov, veselja.
V referatu se opiram tako na strokovno literaturo, kot na lastno prakso, ki sem si jo v
svoji pedagoški praksi pridobila, tudi z najmanjšimi in najmlajšimi v vrtcu.

Ko sem na »terenu« ugotovila, da bo potrebno kar nekaj nalog in ciljev pri delu prilagoditi,
predvsem pa zmanjšati pričakovanja po doseženih ciljih, sem začela otrokom ponujati
sredstva, materiale in predmete ter jim prepuščala dovolj manevrskega prostora in časa.
Seveda se je bilo potrebno držati nekih mej, kjer je otrok še eksperimentiral varno.
Naenkrat mi končni izdelki niso bili več pomembni, pomembnejši so se mi zdeli odzivi
otrok in več časa sem posvetila opazovanju tega »kaj se zgodi, če otrokom ponudim …«

Razvoj otrokovega likovnega izražanja
V strokovni literaturi s področja likovne vzgoje pogosto zasledimo izraz, ki opredeljuje
prvo stopnjo otrokovega likovnega razvoja. Gre za stopnjo »čečkanja«. To se pojavi nekje
med prvim in drugim letom starosti in se seveda odvisno od posameznega otroka, lahko
nadaljuje še leto ali dve po tem. »Pri stopnji čečkanja gre za stopnjo, kjer se otrok začne
zavedati, da nekateri materiali za seboj puščajo sledi. Otrok običajno uživa v občutkih,
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Manipulacija in spoznavanje
materialov kot osnovna naloga
likovne vzgoje v 1. st. obdobju

Povzetek
V prispevku se osredotočam na izzive na likovnem področju, ki se pojavljajo v I.
starostnem obdobju. Pišem predvsem o manipulaciji z različnimi sredstvi in
materiali, ki vodijo otroka na pot prvih likovnih, ustvarjalnih in mnogo kasneje
tudi umetniških korakov. Pri enoletnikih ni bistvo dosežen cilj, kajti pogosto se
zgodi, da ga v celem šolskem letu ne bomo dosegli, gre se za pomen in pomembnost
same poti do cilja.

Ključne besede: manipulacija, materiali, igra, ustvarjalnost, likovna vzgoja, mlajši
otrok.
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končni izdelek jih ne zanima. Začetni nivo likovnega izražanja nima določenega
pomena, ampak je dejavnost sama. Otrok na tej stopnji ničesar ne pričakuje. Ta stopnja
spominja na stopnjo čebljanja v razvoju govora. Otrok z velikim veseljem proizvaja
glasove brez vsakega smisla, podobno pa spreminja svet na dosegu svojih rok.« (Vrlič
2001, str. 32)

V praksi se nam pogosto zgodi, da otroci pridejo v prvi stik s pisalom in tudi drugimi
materiali, šele z vstopom v vrtec (pri 11-ih mesecih). Govorim o tistem prvem koraku, ki
bo otroka do stopnje čečkanja šele popeljal. Otrok je namreč zmeden, ne ve kaj ga čaka,
kaj naj stori, kaj odrasli hočemo od njega. Seveda so si otroci med seboj zelo različni,
nekateri se v raziskovanje poženejo z navdušenjem, a večina je močno zadržanih. Otroci
list papirja zmečkajo, ga nesejo v usta, ga strgajo, vržejo na tla. Pisalo (nekaj kar pušča
sled), se kotali po mizi, pade na tla, nesejo jo v usta, postane inštrument za bobnanje po
mizi, ali sredstvo za pretep. Pisala ne znajo prijeti prav, obrniti prav, niti ga ne znajo
uporabljati, pogosto jim je tudi izraz »barvica« tuj. Običajno jim je potrebno fizično
pokazati, da pisalo pušča sled za seboj, potrebno jih je spodbuditi, navdušiti, z zgledom,
z navdušenjem. Nekaterim otrokom je to všeč, drugi se tega bojijo, nekateri začnejo
manipulirati takoj, spet drugi z jokom in begom od podlage sporočijo, da jim ni všeč.

S podobnimi »začetnimi izzivi« pri manipulaciji z materiali naletimo tudi pri materialih
za oblikovanje. Pogosto se jih otroci bojijo, imajo odpor do njih, bojijo se umazati, motijo
jih umazane dlani, sami občutki so zanje nekaj novega, ne poznajo jih še (mokro,
spolzko, hladno…) Pogosto jočejo in zavračajo stik z materialom. Tudi tu je pomembno,
da jim damo dovolj časa za spoznavanje, da jih ne silimo, hkrati pa jih spodbujamo tako
verbalno, kot tudi s svojim zgledom, odnosom do materiala. Sredstva ponujamo večkrat,
otroke navdušijo tudi vrstniki, ki so že premagali strah pred novim.

»Pri seznanjanju z likovnimi materiali jim omogočamo, da se s temi popolnoma
svobodno igrajo. Likovni material naj bo igrača in pa orodje, ki se ga otrok ne boji
uporabiti. Še več: celostno področje likovnega izražanja naj otrok jemlje kot svobodno
igro. Likovna vzgoja otroku omogoča polnokrvno izživljanje tistega, kar je v njih. In to
vsem otrokom, brez izjem.« (Zupančič 2006, str. 16)

Osnovne naloge likovne vzgoje mlajših otrok
»Na likovnem področju v tem obdobju poskrbimo prvenstveno za razvoj tistih
sposobnosti, ki bodo otroku v kasnejšem obdobju omogočili polnokrvno likovno
izražanje. Pri risanju je to razvoj motorike rok, svobodno risanje črt, uporaba primernega
materiala in prvo definiranje oblik, pri slikanju poimenovanje in uporaba čistih barv,
pri kiparstvu formiranje enostavnih oblik, spoznavanje lastnosti materialov in razvoj
tehničnih spretnosti pri osnovah odtiskovanja, komponiranje oblik v enostavnem
ritmu. S primerno zasnovano igro razvijamo otrokov občutek za prostor. Med osnovne
naloge v tem obdobju spadajo še spontani razgovori o likovnih izdelkih in predmetih v
okolici brez zahtev po vrednotenju.« (Vrlič 2001, str. 50)

Cilji likovne vzgoje mlajših otrok
Seveda si je ves čas potrebno zastavljati tudi cilje, ki jih bomo skušali doseči, oziroma
otroke usmeriti k njim. Vsa prosta igra z materiali, manipuliranje in sproščeno
ustvarjanje mora biti podkrepljeno s cilji, ki nas kljub vsemu usmerjajo, da ne zapademo
v uporabo neprimernih materialov, sredstev in kopičenju kiča v igralnicah, ki ne
spodbuja estetskega in kritičnega pogleda na umetnost.

    Vrlič (2001) definira dve vrsti globalnih ciljev in sicer; splošne globalne cilje ter likovne
globalne cilje. Splošni globalni cilji:

- Razvoj motorike, ročnih spretnosti, obvladovanje uporabe orodij in postopka,
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- Razvoj opazovanja, domišljije ter koordinacije oči in rok.

Likovni globalni cilji:

- Seznanjanje z različnimi likovnimi tehnikami, materiali, orodji, postopki ter
usposabljanje za njihovo smotrno uporabo,

- Z estetsko urejenim okoljem vplivati na skladen razvoj otroka.

V Kurikulumu za vrtce (1999) pa zasledimo sicer več globalnih ciljev, a pri mlajših
otrocih se običajno najbolj oklepam slednjih:

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,

- Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.

Od operativnih ciljev pa mi je zagotovo najbližje ta:

- Uporaba in razvijanje spretnosti;  spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi.

Kako se z likovnimi nalogami spoprijemamo v našem oddelku?
Vedno delo poteka individualno, z vsakim otrokom posebej. Vedno se za vse naloge
pripraviva obe s kolegico Kati, pogosto morava obe aktivno medsebojno sodelovati, tako
pri motivaciji (navdušenje, uporaba lutke), kot pri pripravi otroka na dejavnost (zaščitna
oblačila), pri skrbi za varnost in seveda v samem zaključku, ko je potrebno očistiti
otroke, delovne površine in pospraviti prostor.

Skoraj vsak dan s kolegico ponujava nove izzive, svinčnik, barvico, voščenke, mokre in
suhe krede, čopiče različnih debelin, gobice, prstne barve. Ponujava različne podlage,
svetle, temne, velike formate (2m x 1,5m) in manjše formate (A5), otroci imajo možnost
ustvarjanja v različnih položajih, igrajo se na tleh, na tablah, sede, leže, stoje, v naročju,
zunaj na prostem in znotraj. Oblikujejo različne materiale, trgajo, mečkajo, mečejo,
valjajo, celo poskušajo (nosijo v usta), ravno zato je tudi potrebno imeti stalen nadzor
nad dogajanjem.

Običajno otroci kar hitro prestopijo prag nezaupanja, se pa vedno pojavijo posamezniki,
ki predstavljajo malo »trši oreh«. Kadar se otroka dlje časa z ničemer ne da prepričati v
sodelovanje. Kadar otroka otrok »ne sme« biti umazan, kadar ga v takih situacijah
popade panika in joče, takrat iščemo druge rešitve, ki bodo čez čas vplivale na otrokov
stik in napredek v likovni vzgoji. To so igre z vodo (občutek mokrote, hlada), igre z mivko,
zdrobom (risanje s prsti po pladnju), mešanje barv v zaprti polivinilast vrečki ali na
večjih površinah, ki jih prekrijemo z prozorno folijo (otrok še vedno spoznava učinke
mešanja barv, manipulira z barvo, sam pa ni umazan), igre z brivsko peno (za mizo, po
ogledalu), igre s slanim testom. Pomagamo si tudi z animacijo orodij, oživljamo čopiče,
škarje, papir, posamezne izdelke…

Prve pol leta v prvem starostnem obdobju (od slabega leta in leta in pol starosti), je zelo
pestrih, zahteva res veliko ustvarjalnosti strokovnih delavk, prilagajanja in
individualnega dela s posamezniki.

Zaključek
V prvem starostnem obdobju je v kratkem času viden velik napredek. Otrokom je
potrebno dati možnosti in spodbude, da se začnejo igrati, ustvarjati, manipulirati. Vse
to je potrebno početi z namenom, da otrok izživi svojo domišljijo, da razišče možnosti, ki
jih materiali ponujajo, da se igra in uči, da se ima ob vsem tem dobro, da je sproščen in
da se ga ne omejuje preveč (le za ceno varnosti). Vse to bo kasneje vplivalo na hitrejši
likovni razvoj. Prepričana sem, da če je otrok v stiku z glino že v prvem letu starosti in se



Umetnost v vrtcu90

z njo igra, bo kasneje prej začel ustvarjati iz nje formacije, ker je radovednost že potešil,
material že pozna. Vedno je tako, na vseh področjih, da otrok mora potešiti radovednost
nad materialom ali sredstvom, preden lahko z njega nekaj načrtovanega, pričakovanega,
oziroma zaželenega ustvari, bodisi pri enem, bodisi pri petih letih.

Pomembna se mi zdi Vrličeva (2001) trditev, ki pravi, da ima uporaba barv, tehnik in
materialov s katerimi otrok manipulira pri svojem likovnem praktičnem delu, ima
močan vpliv na njegov (otrokov) razvoj dojemanja. Pomembno je, da se tega ves čas
zavedamo.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno – ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
Zupančič, T. (2006). Zakaj otrok riše? V: Betka Vrbovšek (ur.): Umetnost v kurikulu za vrtce. Ljubljana: Supra, str. 12
– 16.
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Uvod
Izrazna vrednost barv je najočitnejša na otroških risbah. Otroci od drugega do četrtega
leta rišejo abstraktno in ne uporabljajo niti ustreznih oblik niti barv. Zato njihove risbe
največkrat niso podobne realnim predmetom in jih odrasli ne morejo razumeti, kljub
temu ne bi smeli zanemarjati njihove diagnostične vrednosti. Otroške risbe so tako po
svoji ekspresivni vrednosti primerljive z jamskimi slikami pračloveka (Asja Nina
Kovačev 1997).

Mojca Zabret, prof. spec. in rehab. pedag., Kranjski vrtci, razvojni oddelek○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Osupljive barve

Povzetek
Namen in cilj referata je na izviren način predstaviti barve otrokom s posebnimi
potrebami. Svet človeka je obkrožen z barvami in takšen je tudi svet otroka. Otrok
od rojstva svet raziskuje s čuti. Veliko poti pri raziskovanju sveta nudijo tudi barve.
V naši razvojni skupini prepletamo vsakdanje življenje s svetom barv. V prispevku
bom predstavila, kako v vrtcu spoznavamo barve in kako vključujemo življenje pri
dojemanju barv ter medsebojnih barvnih učinkov. Pri tem se je potrebno posvetiti
bistvenemu in se ne izgubljati v detajlih.

Ključne besede: barve, področje dejavnosti v vrtcu, umetnost.
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Kaj je barva?
Barva je pogosto ena najvznemirljivejših sestavin slike,
toda kaj natanko je barva?

Barve so vidne zaradi lastnosti svetlobe. Svetloba potuje
v valovih različne valovne dolžine, ki jih naše oči in
možgani zaznavajo kot različne barve. Obseg valovnih
dolžin, ki jih lahko vidimo, se imenuje barvni spekter:
najkrajša še vidna valovna dolžina je vijoličasta,
najdaljša pa rdeča (Likovna umetnost 2012, str. 30).

Otroci in barve
V naravi lahko opazimo veliko različnih barv. Ko pogledamo nebo, lahko opazimo
različne odtenke modre, svetlo modre, temno modro, opazimo lahko sivo barvo, skoraj
črno barvo. Sneg je bele barve, trava je zelena, skale so sive, rdeča so jabolka, zrelo
pšenično polje je rumeno. Otroci imajo zelo radi barve. Rdečih, rumenih in modrih
pigmentov ni mogoče namešati iz drugih barv, zato jim pravimo primarne barve. Vse
druge je mogoče dobiti z mešanjem primarnih. Sekundarne dobimo z mešanjem dveh
primarnih (Likovna umetnost 2012 str. 30).

Področje dejavnosti v naši razvojni skupini
Likovna dejavnost: barvanje s primarnimi in sekundarnimi barvami

Tema : barve

Likovna tehnika: barvanje

Metode dela: razgovor, demonstracije

Oblike dela:  individualno, skupinsko

Metodični postopek:

- Otrokom povem zgodbo Ježek in nagajivi škrat Kuzma. (Bila je dolga in prelepa
jesen. Ježek je vzel svojo popotno malho in šel v gozd. Po poti je nabiral hruške,
jabolka, kostanje. Malha se je kmalu napolnila in ježek je hotel domov. Takrat pa
je kot nalašč zapihal veter. Ježka je malo premaknilo, tako da se je nesrečnež
zakotalil in »pristal« na lončku rdeče barve. Bil je ves začuden in malo naprej je
opazil lonček z rumeno barvo in modro barvo. Vse je previdno spravil v malho in
odšel domov.

 Ponoči, ko je ježek spal, je prišel na obisk nagajivi škrat Kuzma. Vzel mu je barve in jih
zmešal.

- Predstavimo mešanje barv (modro-rdečo, rumeno-rdečo, modro-rumeno)

- Pripravimo papir in otroci barvajo z mešanimi barvami (sekundarne barve).

Cilji:

- Otrok spozna in z barvanjem raziskuje  primarne barve (rdeča, modra in rumena).

- Opazuje, kako se spreminjajo barve z mešanjem.

1. Rdeči sončnik (Rdeči parazol)

Toplo in hladno
Barve včasih opisujemo po njihovi »temperaturi«. Barve, ki spominjajo na ogenj in
sonce, so tople barve. Tople barve so v obsegu rdeče, oranžne in rumene.
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Barve, ki spominjajo na vodo, nebo in rastline, so hladne barve. Hladne barve so na
nasprotnem koncu barvnega kolesa, v obsegu modre, zelene in vijolične. Za tople barve
se zdi, da napredujejo proti gledalcu, hladne pa se odmikajo (povzeto po knjigi Galerija
v vrtcu v šoli in doma, 1995). Največji toplo-hladni kontrast dobimo, če postavimo rdečo
ob zeleni barvi.

Likovna dejavnost: barvanje dežnika.

Tema: tople barve.

Likovna tehnika: barvanje s tempera
barvami.

Metode dela: razgovor, predstavitev.

Oblike dela : individualno, skupinsko.

Sredstva: papir, slika (Rdeči parazol),
barve.

Metodični postopek likovne dejavnosti:

- Otrokom pokažem sliko: Matej
Sternen: Rdeči parazol, ogledamo si
sliko in opazujemo rdeči dežnik
gospe, primerjamo rdečo, ki jo je
uporabil slikar z barvnimi
niansami (tretji barvni zaboj).

- Opazujemo travnik, drevesa.
Kakšne barve so (svetlo in temno
zelena)?

- Izbiramo različne rdeče barve in pobarvamo dežnik, z zeleno barvo narišemo
travo.

- Naslednjič izberemo tople barve, barve ognja (rumena, rdeča) in narišemo ogenj.

Cilji: Spoznati barve tople, hladne.

- Otok ustvarja z barvo rdečo-topla, zelena-hladna.

- Otrok se seznani z umetniškim delom: Matej Sternen: Rdeči parazol.

2. Jesenske barve (barvne rute v gozdu)

Likovna dejavnost: barvanje z »jesenskimi« barvami.

Tema: barve.

Likovna tehnika: barvanje s prstnimi barvami.

Metode dela: demonstracije.

Oblike dela: individualno, skupinsko.

Sredstva: kartoni kot slike, prstne barve, rute v barvah (rdeče, rumene, rjave).

Metodični postopek:

- Dejavnost poteka v gozdu v času jeseni. Pripravimo barve rute (rdečo, rumeno in
rjavo). Otroci iščejo predmete ustreznih barv.
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- Pripravimo slike (karton z vrvico) in jih obesimo na drevo.

- Otroci barvajo s prstnimi barvani po kartonu.

3. Barvna sluz

Likovna dejavnost: barva sluzi

Tema: barve.

Likovna tehnika: priprava barvaste »sluzi« , igra s sluzjo in nanašanje sluzi na velik
karton.

Metode dela: demonstracija, pogovor.

Sredstva: moka, voda, barva, karton.

Metodični postopek likovne delavnice:

- Otokom predstavimo materiale za pripravo sluzi. Zmešamo 2 skodelici vode in
malo tempera barve (barvila za živila) s 6 skodelicami koruznega škroba in
naredimo gosto sluz.

- Uporabimo lahko primarne barve ali kontrast hladne in tople barve.

- Najbolj primerno je, da dejavnost pripravimo v plastični veliki posodi na prostem.
Otroke oblečemo v plastične predpasnike, jim zavihamo roke in jim pustimo da
uživajo pri delu.

- Pripravimo velik karton. Otroci nanašajo barvno sluz na karton.

Cilj: razvijanje ustvarjalnosti

- Otrok pripravi sluz in spoznava nove snovi.

- Otrok se svobodno igra s sluzjo.

- Otrok razvija taktilni občutek na dlaneh in senzomotorično občutenje.

- Otrok raziskuje primarne barve ali toplo in hladno barvo.

Zaključek
V mojem prispevku sem predstavila različne dejavnosti, ki pomagajo otroku pri
spoznavanju in opazovanju barv. Prvi cilj je, da bi otroci nekoč poznali barve, jih
razlikovali in tudi poimenovali. Pri tem sem vključila tako vsakdanje življenje, naravo,
umetniška dela, matematiko, jezik, družbo. Pri vseh dejavnostih je pomembno
ponavljanje dejavnosti, vendar vedno s kančkom nove ustvarjalnosti. Duh in tip otroka
namreč napeto ogledujeta vsakogar in vse, kar je okoli njega.

Literatura:
Galerija v vrtcu, v šoli in doma. (1995). Ljubljana: Narodna galerija.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
Likovna umetnost (velika ilustrirana enciklopedija). (2012). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Naravno otroštvo. (1995). Radovljica: Didakta.
Painting with children. (1987). Stuttgart.
The art book for children 2. (2007). London.
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Ljiljana Gomerčić, prof., Miklavžev vrtec – Župnijski vrtec Logatec○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Otrokovo likovno ustvarjanje

Povzetek
Likovno ustvarjanje je vedno praznik za oči, kadar otroci izražajo svojo kreativnost
na tem področju. Od nas, ki se ukvarjamo z vzgojo in izobraževanjem predšolskih
otrok, se pričakuje, da jim omogočimo čim boljše pogoje za dejavnost. Otroci
dojemajo svet drugače kot odrasli in vse, kar počnejo skozi igro in ustvarjanje, je
neprecenljiva izkušnja za njihov razvoj na vseh področjih. V tem članku bomo
govorili o likovnem ustvarjanju otrok v predšolskem obdobju, vplivu umetnosti na
celoten razvoj otroka, primeru prakse v našem vrtcu in pomenu otroške risbe za
otroški razvoj.

Ključne besede: likovno ustvarjanje, igra, kreativnost.

„Vsak otrok  je umetnik,  problem je, kako ostati
umetnik, ko otrok zraste. Ko sem bil otrok,  sem
risal  kot Raphael, ampak ko sem odrasel, sem
potreboval celo življenje, da spet začnem risati

kot otrok.“
(Pablo Picasso)

Otroci so po svoji naravi radovedni, raziskujejo in ustvarjajo. Na nas je odgovornost, da
jim omogočimo čim bolj spodbudno okolje in dovolj materiala, da bi čim bolj razvijali
svojo kreativnost. Za razvoj otroka je najbolj pomembno socialno okolje, oziroma
ljubezen in sprejetost, ki izhaja iz družine (Enion 2001). Ob vstopu v vrtec je zelo
pomembna sprejetost med sovrstniki in osebjem, ki se profesionalno ukvarja z vzgojo in
izobraževanjem predšolskih otrok. Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih
potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki
je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 23).

Prve otroške „risbe“ nastanejo zelo zgodaj, ko otrok samostojno drži svinčnik v roki in
občuduje črte, ki nastajajo, ko vleče pisalo po papirju. Običajno je to že nekje v drugem
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letu starosti, čeprav je razvoj posameznega otroka zelo različen. Vloga odraslega je, da
otroku omogoči optimalen razvoj, ga spodbuja in nudi ustrezne materiale primerne
posameznem obdobju razvoja. Vzgojno-izobraževalne vrednote likovne vzgoje se
ustvarijo z neposrednim otroškim ustvarjanjem in opazovanjem likovnega izdelka
(Brajčić 2013).

Zgodovina raziskovanja otroške risbe
V času, ko je Jean Piaget predstavil svoje premisleke o otroškem kognitivnem razvoju, se
je začel tudi interes za otroško risbo. Piaget je trdil, da je otroška risba odraz človeškega
intelektualnega razvoja, Florence Goodenough (1926) je bila prva, ki je skozi testiranje
otroških risb primerjala razvoj in inteligenco otroka. V knjigi Merjenje inteligence na
podlagi risbe (Gabel, Oster, Butnik 1986) je primerjala risbe otrok in ugotavljala, kateri
otroci imajo boljše razvit intelektualni razvoj po stopnji podrobnosti na risbi človeka.
Dvajset let pozneje (1948) je bil narejen test po J. Buck, v katerem je bila naloga narisati
hišo, drevo in človeka, ki je bil zahtevnejši. Otrok je moral zraven risbe dati še opis.

Skozi zgodovino so raziskovalci ugotovili, da inteligenca in kreativnost niso
brezpogojno povezani. Za kreativno izražanje potrebuje otrok spodbujevalno in
sproščeno okolje, inteligenca je pa povezana z akademskim uspehom (Runco 2008).
Strokovnjaki in raziskovalci iz področja psihologije, pedagogike in likovne umetnosti
so začeli analizo otroškega likovnega izraza. Likovno ustvarjanje otrok je za psihologe
zanimivo kot diagnostično in terapevtsko sredstvo, posebej če je bil otrok travmatiziran.

Ustvarjanje v vrtcu
Otroško likovno ustvarjanje je komunikacija otroka z okoljem in je običajno prijetna za
otroka. Skozi likovno dejavnost pri otroku se razvijajo intelektualne, motorične in
socialne veščine. Zelo je pomembno pri likovnem ustvarjanju v vrtcu, da ni posebnih
navodil, usmerjanja in kritike, ker to ovira otrokovo kreativnost. Otroci so sposobni
likovno ustvarjati tudi brez posega odraslih, a naloga vzgojitelja je, da mu omogoči, da
raziskuje vse likovne materiale in možnosti (Balić Šimrak 2011). Otroško ustvarjanje v
vrtcu je lahko spontano ali načrtovano. Otroci pogosto posegajo za likovnimi materiali,
ki jih imajo na razpolago v likovnem kotičku in samostojno ustvarjajo. Ko je dejavnost
načrtovana s strani vzgojitelja, imajo otroci po navadi priliko sprejeti nekaj novega –
novo tehniko, raziskujejo materiale, barve in odkrivajo čudoviti svet ustvarjanja. Vloga
vzgojitelja je pomembna, a mora biti pripravljen na presenečenja in imeti strokovne
kompetence.

V našem vrtcu
Pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu poskuša vzgojitelj zaobjeti vsa področja, pomembna
za otrokov razvoj (kognitivno, govorno, motorično, socialno, umetniško). Za skupino
otrok, starih tri do štiri leta, je vzgojiteljica za mesec oktober skozi vse dejavnosti
načrtovala rdečo barvo. Ko se je dejavnost začela, so se porajale ideje in vprašanja s
strani otrok. Ugotovili so, da je pikapolonica tudi rdeča in so začeli s sprehodom do
travnika in iskali žuželko v travi, porajale so se dejavnosti in ideje. Uganka, pesmica,
pravljica, številke, oblike, barve, petje, barvanje, izdelava plakata – tako so bila zajeta
vsa področja otroškega ustvarjanja in razvoja. Vloga vzgojitelja je zelo pomembna in se
spreminja v koraku s časom, vzgojitelj ima predvsem nalogo spodbujevalca – usmerjen
je na otroka in je refleksivni praktik. Kako je dejavnost uspešna, izvemo po interesu in
odzivu otrok brez vsiljenega posredovanja.
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 Slika 1 Takole smo začeli…

Sika 2 … tako pa končali,

Vzgojiteljica: Urška Menart Koprivnjak, otroci 3-4 let

Namesto zaključka
V vrtec prihajajo otroci različnih socialnih, intelektualnih, nacionalnih in ekonomskih
struktur in zavedati se moramo, da je vsak poseben in dragocen. Kot strokovni delavci
imamo zelo zahtevno nalogo. Potrebno je veliko profesionalnih kompetenc za
opravljanje poklica vzgojiteljice. Kreativen vzgojitelj se zaveda, da otroke spodbuja in
navdušuje pri vsem, kar počnejo, ne glede na to, kakšen bo rezultat ustvarjanja. Zato
pustimo otrokom, naj se navdušijo nad vsako dejavnostjo v vrtcu.

Literatura:
Balić Šimrak A. (2010/11). Predškolsko dijete i likovna umjetnost. V: Dijete vrtić obitelj, št.62/63, str. 1 – 8.
Bucik, N. Pirc, V. Požar Matijašič N. ur. (2011). Kulturno – umetnostna vzgoja - priročnik s primeri dobre prakse iz
vrtcev, osnovnih in srednjih šol Ljubljana: Zavod za šolstvo RS
Kurikulum za vrtce.(1999) Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod za šolstvo RS
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ832901.pdf
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Vladimira Štrucl, vzgojiteljica, OŠ Dragatuš, enota vrtec○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Likovna umetnost v jeseni

Povzetek
Predstavljam nekaj dejavnosti iz sklopa  Jesensko drevo, v katerem je bil poudarek
na likovni umetnosti. Otroci so med drugimi likovnimi izdelki izdelali tudi
skupinski izdelek. Z načrtovanimi likovnimi dejavnostmi so se seznanili z novimi
likovnimi tehnikami na področju slikarstva, grafike in kiparstva. Različni materiali,
orodja in postopki so  bili velika motivacija pri doseganju načrtovanih ciljev. Preko
lastne aktivnosti so otroci razvijali in bogatili znanje in pridobivali nove izkušnje.

Ključne besede: jesen, likovne dejavnosti.

Šola Dragatuš, v sklopu katere deluje tudi vrtec, leži na robu Krajinskega parka Lahinja.
Otroci imajo možnost, da spoznavajo in opazujejo spreminjanje narave skozi vse letne
čase. Narava, še posebno jesenska, je za otroke zanimiva, saj jo lahko spoznavajo z
vsemi čuti. Oddelek je kombiniran, v starosti od 2 do 4 let. Načrtovani vzgojni sklop
upošteva otrokove individualne razlike v razvoju in učenju, z možnostjo, da vsi otroci
sodelujejo v načrtovanih dejavnostih, ki pa se po zahtevnosti razlikujejo. Cilji so bili
enotni:

- seznanjanje otrok z novim likovnim materialom,

- ob rokovanju z materialom razvijajo motorične spretnosti in občutljivost,

- razvijanje samostojnosti pri oblikovanju tridimenzionalnih podob,

- spodbujanje radovednosti in veselja do likovno-ustvarjalnega igranja,

- razvoj taktilnih občutkov (mehko – trdo, prijetno – neprijetno, spolzko, mokro,
hladno).

Toplo jesensko sonce nas je zvabilo na daljši sprehod do sadovnjaka. Otroci so prosto
tekali med sadnim drevjem, nato pa sem jih z odprtimi vprašanji povabila, da si jablano
ogledajo. S kazalcem so naredili po zraku obris drevesa, ga opisali, nato pa sem
predlagala, da zapremo oči in se z rokami dotaknemo debla jablane. Otroci so se
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dotaknili  drevesa, se z rokami sprehajali po deblu gor in dol in povedali, da je hrapavo
oz. kot bi rekla Lara »luknasto in trdo.«

Ob obisku sadovnjaka je nastala ideja, da bi tudi v vrtcu izdelali drevo. Uporabili bi
tulce, časopisni papir. Idejo sva z Alenko (pomočnico vzgojiteljice) predstavili staršem in
jih prosili za pomoč pri zbiranju materiala. Anina mamica je predlagala, da bi babica s
pomočjo otrok v vrtcu naredila in spekla jabolčni zavitek oz. »štrudelj«.

V vrtcu sta nas obiskali babici Marija in Katja. S seboj sta prinesli že narejeno testo za
zavitek. Lupili in ribali sta jabolka, medtem ko smo z otroki pripravili mize, umaknili
stole k omari, si nadeli zaščitne predpasnike in si umili roke, vmes pa se ozirali k
babicama, ki sta  razvlekli testo kar čez dve mizi. Povabili sta otroke, da pomagajo
raztresti naribana jabolka po testu. Mlajši otroci so početje babic opazovali od strani,
starejši pa so pristopili in po babičinih navodilih najprej posipali jabolka, nato pa še
sladkor. Delo se je končalo s posipavanjem cimeta, sledilo je še zavijanje testa in
»štrudelj« sta dali v pekač. Odnesli smo ga v kuhinjo, kjer sta ga dali kuharici v pečico (bo
za popoldansko malico), mi pa smo se vrnili nazaj v igralnico, kjer sta babici po mizah
razdelili testo. Otroci so kar sami pristopili k mizi in poljubno oblikovali testo. Samo
testo je bila velika motivacija za otroke, saj so ga gnetli, ga raztegovali, svaljkali, dodajali
in odvzemali. Oblikovali so ga tudi s kuhinjskimi valjarji, različnimi modelčki za
piškote. Na mizi je še ostala posoda z moko, ki so jo otroci radodarno posipali po testu,
a so kaj hitro ugotovili, da je testo postalo trdo in zato težje gnetljivo. Dodali smo vodo,
testo je bilo na začetku »pocasto«, a z gnetenjem je bilo spet voljno, zato ga je bilo lažje
oblikovati. Za popestritev igre smo testu dodali tudi različne barve temper, ki so se z
gnetenjem medsebojno mešale in še dodatno motivirale otroke pri likovnem ustvarjanju.

Sama dejavnost, tj. igra s testom, je trajala kar nekaj dni. Otroci so uživali v igri s njim.
Med njimi je potekala spontana komunikacija, saj so drug drugemu pripovedovali, kaj
so naredili, in uporabljali, za nekatere, nove izraze, kot so gnetenje, dodajanje,
odvzemanje. Z likovno dejavnostjo so krepili ročne sposobnosti, se seznanjali z mehkim
kiparskim materialom, krepili razvoj motorike ter prepoznavali taktilne občutke, ob
tem  poimenovali in spoznavali lastnosti materiala.

Ko je interes za igro s testom usahnil, smo nadaljevali z načrtovanimi dejavnostmi. S
pomočjo staršev smo zbrali potreben material za izdelavo drevesa – tulce različnih
velikosti, velik kup časopisnega papirja. Naredili smo načrt in najprej reciklirali papir.
S keširanim papirjem smo obložili dolge tulce, a so se ti razmočili in se sesedli skupaj.
Potrebovali smo drug načrt. V razmočene tulce smo potisnili lesene palice, zapolnili
luknje s papirjem in zgladili s papirnato kašo.

Krajše tulce so otroci obložili s časopisnimi trakovi, ki so jih dodobra premazali z moko
in vodo. Naše, še neizdelano drevo je bilo dodobra premočeno in potrebovalo je kar
nekaj časa, da se je posušilo. A se je vendarle posušilo in bil je čas, da ga dopolnimo z
vejami (krajši tulci). Obložili so jih s časopisnimi trakovi, kot lepilo so uporabili moko
in vodo. Drevo je zopet potrebovalo čas, da se posuši.  A ko se je posušilo, je bilo na
začudenje otrok zelo trdo. Drevo je dobilo grobo obliko. Še rjava tempera, širok čopič,
otroške roke in njihovo navdušenje, ko se je ob vsakem premazu čopiča spreminjalo v
čisto pravo drevo. Naše drevo smo dvignili, ga postavili v kot in občudovali.

Med samo izdelavo našega drevesa se je pojavilo kar nekaj tehničnih problemov, ki jih
je bilo potrebno rešiti. Statičnost drevesa, na katerega smo bili pozorni ves čas izdelave,
nam je povzročala težave. Zato smo drevo podpirali, čakali, da se posuši, in delo
nadaljevali po etapah.

Do končnega izdelka je bila dolga pot. Otroci so bili ves čas aktivni in ustvarjalni tako
kot skupina in kot posameznik. Veliko dela, raziskovanja, igranja z novim materialom,
preizkušanj, ugibanj. A uspelo nam je. Svoje navdušenje so otroci delili tudi s starši, saj



Umetnost v vrtcu100

so jim ponosno pokazali, kaj so naredili.

Seveda potrebuje likovna dejavnost dobro načrtovanje s strani vzgojiteljice, predvsem
zato, ker dejavnosti potekajo daljši čas. Vmesni čas je potrebno zapolniti in tokrat sem
otrokom ponudila stik še z drugimi likovnimi tehnikami. Starejši so deblo narisali s
čopiči in z odtisom rok dopolnili krošnjo, mlajši otroci so izdelali drevo le z odtisi. Le-ti
so na začetku imeli, težave, saj so se bali mokrega občutka  na prstih, dlaneh in podlahti,
kar so pokazali tudi z mimiko obraza. Ob opazovanju vrstnikov pri ustvarjanju je
nelagodje izginilo, previdno so položili roko na pladenj, na katerem je bila barva, in
naredili svoj odtis. Otroke je predvsem pritegnil način ustvarjanja. Opazovali so, kaj
počnejo, in doživljali odtise. Za mlajše otroke je bilo to prvo srečanje z grafiko, zato so
potrebovali malo pomoči in spodbude z moje strani. Potrebovali so tudi čas, da so se
sprostili in uživali v dejavnosti. Zaradi interesa otrok sem omenjeno likovno dejavnost
nadgradila in otroci so še odtisnili jabolka ali hruške, izbirali so sami.  Končne izdelke
smo obesili na vrvico na hodniku, kjer so jih otroci lahko opazovali in ponosno
pokazali staršem, kateri izdelek je njihov. Naj omenim, da je vsak otrok prepoznal in
pravilno pokazal svoj grafični izdelek.

A kakšna je jablana brez plodov? Jabolka smo izdelali iz časopisnih krogel. Skupina
otrok je  izmenično barvala časopisne krogle z rdečo barvo, ostali otroci so se igrali s
časopisnimi kroglami, jih brcali, metali v koš, enostavno – igrali so se s časopisnim
papirjem, ki je ta dan popestril igro otrok v vrtcu.

Del izdelanih jabolk smo obesili na naše drevo, ki še danes ponosno stoji v kotu
igralnice. Jabolka so tudi pod drevesom. Otroci se z jabolki igrajo, jih prelagajo iz košare
v škatlo ali pa jih kotalijo po tleh.

Na naših vsakodnevnih sprehodih so imeli otroci možnost, da  opazujejo drevesa v
daljšem časovnem obdobju. Opazovali so, kako listje spreminja svojo barvo in kako je
vedno več listja na tleh. Šolski vrt je kar vabil otroke, da se poigrajo na mehki preprogi
iz listja. Vrisk. Smeh. Veselje otrok, ko nabirajo listje, jih vržejo v zrak in opazujejo
padanje listja na tla. Ko se z listjem pokrijejo, se valjajo po njem in se z listjem igrajo.
Nudi jim prijetno izkušnjo v igri z mehkobo dotika narave, ki se spreminja, v opazovanju
pastelnih barv listov dreves, ki napovedujejo, da je jesen.

Otroci radi likovno ustvarjajo, čeprav za njih to ni umetnost. Za njih je le igra, ki jim
nudi nov izziv in novo prijetno izkušnjo. Učijo se iz lastnih izkušenj. Svoja spoznanja,
raziskovanja prenašajo tudi v likovno dejavnost, ki je odraz njihovega razumevanja in
dojemanja narave. To jim nudi tudi listje. Tisto listje, ki ga naberejo v zaboj, ga odnesejo
v igralnico in se z njim igrajo.  Hodijo po njem, ga razvrščajo in štejejo, mečkajo in
drobijo. Nanj nanašajo barve in naredijo odtis velikega lista, ki je razgiban v svoji
strukturi.

Naše drevo bo z otroki počakalo na zimo. Takrat bomo izdelali okraske. No, morda bo še
kakšna nova ideja s strani otrok. Ob delu je nastalo veliko fotografij. Naredila sem film
v programu Movie maker, ki smo si ga z otroki ogledali in podoživljali dejavnosti;
predstavila ga bom tudi staršem. Fotografija otrok med dejavnostjo pove veliko, med
drugim tudi to, da otrok doživlja likovno umetnost  kot prijetno izkušnjo.

Zaključek
Pri postopkih izdelave so otroci razmišljali in projektno delali. Bogatili so svoje znanje
in izkušnje, razvijali svoje sposobnosti, spretnosti in reševali različne problemske
situacije. Seveda so pobude prihajale s strani starejših otrok skupine, a so jih mlajši
otroci opazovali in posnemali pri delu.

Kot vzgojiteljica otrokom nudim izzive, da uživajo v likovni dejavnosti. Zanje ustvarim
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spodbudno okolje, ki jih pritegne v igro z različnimi materiali.  Vem, da so otroci
radovedni in da jih novi materiali pritegnejo. S spontanim in smiselnim vodenjem
spodbudim bogato domišljijo otrok, da realizirajo svojo vizijo in ideje.

V likovni dejavnosti se otroci sprostijo. So kreativni in ustvarjalni, njihova pozornost in
vztrajnost sta veliki. Pri igri z likovnimi materiali ne potrebujejo posebnih spodbud in
motivacije. Skozi načrtovane dejavnosti spoznavajo in usvajajo nekatere likovne pojme
in izraze. Pobuda za dejavnosti izhaja iz vsakodnevnega življenja, zato nudim likovne
teme, ki so  otrokom blizu, zanimive in letnim časom primerne. Za otroke ni pomemben
končni izdelek. Pomembno jim je, kako se  v likovni dejavnosti počutijo in njihovi
spontani odzivi na materiale, ki jim jih kot vzgojiteljica nudim.

Literatura:
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Litijski čolnar

Povzetek
V prispevku bom predstavila projekt Litijski čolnar, ki je bil izveden v skupini, kjer
so bili otroci stari od štiri do šest let. Glavno izhodišče za raziskovanje in
spoznavanje je bila bronasta skulptura Litijskega čolnarja. Kip je v svoji naravni
velikosti razstavljen v središču mesta Litija. Dejavnosti, ki so jih otroci izvajali v
skupini, so temeljile na področju likovne umetnosti.

Ključne besede: umetnost, otrok, likovne dejavnosti, bronasta skulptura Litijskega
čolnarja.

Z otroki smo se odpravili na sprehod
v bližnjo okolico vrtca in zagledali kip
Litijskega čolnarja. Otroci so ga
opazovali. Na moje vprašanje, kdo je
to in zakaj je ta kip postavljen ravno
tu, otroci niso imeli odgovora. Ena
deklica iz skupine je dala pobudo, da
bi pogledali na internet, če kaj piše o
njem. Ugotovili smo, da je to Litijski
čolnar, simbol mesta Litija. Bronasto
skulpturo čolnarja je ustvaril
akademski slikar Mirsad Begić.
Otroci so se seznanili, da teče skozi
Litijo reka Sava, ki je bila v rimskih
časih pomembna za promet. V Litiji
so čolnarji prelagali tovor, počivali in
prenočevali. Bronasta skulptura
Litijskega čolnarja je bila izhodiščna
motivacija za njihovo nadaljnje
ustvarjanje in raziskovanje.

                                                                                   Bronasta skulptura Litijskega čolnarja
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Projekt Litijski čolnar
Po razmisleku sem oblikovala naslednje kurikularne  cilje za nastajajoči projekt:

- spodbujanje radovednosti in veselja otrok do umetniških dejavnosti,

- spoznavanje in opazovanje umetniških del (bronasta skulptura: Litijski čolnar),

- doživljanje kipa z vsemi čutili,

- spodbujanje otrok k izražanju doživetega v različnih umetniških jezikih (poudarek
na likovnih in oblikovalnih dejavnostih),

- spodbujanje otrok k skupinskem ustvarjanju (kiparjenju) čolnarja,

- doživljanje in spoznavanje nove umetniške zvrsti: operno petje.

Doživljanje kipa z vsemi čutili
Ko smo se prvič odpravili do kipa, so ga otroci le opazovali in nihče od njih ni izrazil
želje, da bi ga prijel, začutil. Ko smo se do čolnarja odpravili drugič, sem jim povedala, da
lahko kip primejo, ga povohajo in ga začutijo z vsemi čutili. Otroci so kip prijeli, trkali po
njem, poslušali, kako odmeva njihov trk, ga vohali, opazovali, ena deklica ga je okusila
z jezikom. Kip so raziskovali spredaj, zadaj, spodaj, zgoraj, vmes.

Risanje čolnarja s svinčnikom
Otroci so imeli možnost v živo opazovati kip in poizkušali njegovo podobo prenesti na
list papirja. Izbrala sem tehniko navadnega svinčnika s trdo mino, ker sem mnenja, da
lahko le z njim otroci rišejo tanke in svetle črte, iz njihovih risb pa se lahko razbere čisto
vsaka poteza, ki so jo naredili. Ko so otroci narisali čolnarja, so imeli možnost tudi
komentirati svoj lasti likovni izdelek in ob tem izraziti svoja doživetja. Podali so lahko
tudi komentar vrstnikom, kar pa nakazuje že na »mini« refleksije. Želela sem, da preko
likovnih dejavnostih širijo tudi svoje jezikovne zmožnosti.

Risanje je le eno izmed likovnih področji, ki tvorijo likovno umetnost. Sledijo še slikanje,
kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora. Risanje predstavlja osnovno likovno področje
na predšolski stopnji. Izdelek risanja je risba. Risarske likovne tehnike delimo po Vrliču
(2001) na:

- suhe (risanje s svinčnikom, z voščenko, s kredo, z ogljem, s flomastri …)

- mokre  (risanje s tušem in trsko, s tušem in peresom, s tušem in čopičem …).

Slikanje čolnarja s tempera barvami
S pomočjo slikarskih stojal, ki sem jih postavila v neposredno bližino kipa, so otroci
slikali čolnarja. Želela sem, da neposredno opazujejo kip in ga slikajo s tempera
barvami. Vsak otrok je dobil svojo paleto z barvami, nekateri so jo med slikanjem držali
v roki, drugi so jo položili na tla. Zanimivo je bilo otroke opazovati kako so
eksperimentirali z barvami. Slikarske likovne tehnike, ki so primerne za delo s
predšolskimi otroki, delimo v tri skupine: suhe, mokre in lepljenke.

Suhe slikarske tehnike omogočajo upodabljanje podrobnosti. Primerne so za barvanje
manjših površin z zanimivo, razgibano strukturo. Mokre slikarske likovne tehnike so
najprimernejše za mešanje barv. Vsebujejo zelo močan motivacijski dejavnik in imajo
sproščujoč karakter. Lepljenke pa v prvi vrsti od otrok zahtevajo, da obravnavajo
površine ploskovno. Večje površine otroci lepijo z večjimi kosi papirja, manjše površine
pa manjšimi (Vrlič 2001).

Kiparjenje
Otroci so se preizkusili v vlogi kiparjev. S pomočjo gline je vsak otrok oblikoval kip
Litijskega čolnarja. Naslednji dan pa so se preizkusili še v skupinskem kiparjenju.
Vsaka skupina je imela nalogo izdelati kip Litijskega čolnarja. Otroci so si morali vloge
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razdeliti sami, kar pa za njih ni bilo lahko. Skupinsko kiparjenje jim je povzročilo ker
nekaj težav.

Glina je najprimernejši gnetljiv kiparski material za otroke, saj jo lahko dodajamo ali
odvzemamo. Glina je gnetljiva zaradi vode, ki jo vsebuje, zato je z gnetenjem ne
zmehčamo, ampak je zaradi iztisnjene vlage iz nje naredimo neprožno (Duh,Vrlič 2003).

Umetniške dejavnosti ob zaključku projektu
Celoten projekt je bil zasnovan izključno na področju umetnosti. V sklopu projekta nas
je obiskal operni pevec. Ob njegovem petju so imeli otroci možnosti tudi risati. Nastali
so zanimive risbe, iz katerih se je dalo razbrati, kdaj je bilo njegovo petje glasno, tiho,
nežno, intenzivno. Otroci so pripravili tudi predstavo Izgubljeni čolnar. Rekvizite (čoln
in veslo) so pripravili sami kar iz odpadnega materiala. Poudariti moram, da so bili vsi
otroci tako v vlogi igralcev kot tudi v vlogi gledalcev.

Zaključek
Skozi dejavnosti, ki so se dogajale v projektu, so otroci pridobili veliko novih znanj.
Spoznali so Litijskega čolnarja, simbol mesta, v katerem živijo. Pomembno je to, da so
ga spoznali in raziskali preko vseh svojih čutil. Preko likovnih dejavnosti, ki so se
prepletale v projektu so otroci imeli možnost, da so izrazili svoj umetniški jezik (svoja
čustva, občutja). Otrokom sem omogočila, da so imeli pri umetniškem izražanju dovolj
časa, hkrati pa sem upoštevala njihovo željo, če pri dejavnosti niso želeli sodelovati. Pri
projektu sem dala velik poudarek na sam proces dejavnosti ne na končni izdelek, kajti
ustvarjalen izid se zgodi sam po sebi, če je proces voden ustvarjalno.

Literatura:
Duh, M., Vrlič, T. (2003). Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno ustvarjali razvoj v predšolskem obdobju. Ljubljana. Debora.
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Fotografija – izhodišče za likovno
izražanje

Povzetek
Doživljanje. dojemanje, sprejemanje in izražanje so v umetnosti ključni elementi za
spodbujanje otrokovega kulturnega, estetskega in celostnega razvoja. Lepoto smo s
projektom Mladi fotografi iskali v naravi, jo ujeli v objektiv fotoaparata, fotografije
razvili ter ob njih z likovnim izražanjem podoživljali spreminjajočo naravo. Otroci
so se ob fotografijah seznanili z različnimi tehnikami likovnega izražanja, dobro
spoznali poklic fotografa in imeli svobodo pri ustvarjanju.

Ključne besede: otrok in fotoaparat, fotografija, likovno izražanje.

Kurikulum za vrtce (1999) pravi, da umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih
potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki
je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti.
Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja
pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja.

Ob prebiranju strokovne literature, samoiniciativnem iskanju novih pristopov k
spodbujanju likovnega izražanja otrok v predšolskem obdobju in ob zavedanju, da je
tudi moje močno področje umetnost, sem se lotila projekta Mladi fotografi.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika lahko pod pojmom umetnost najdemo sledečo
razlago: dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti. In
prav čuta za lepo skušamo strokovni delavci v vrtcu razviti našim najmlajšim. Sama
lepoto iščem tam, kjer se že sama ponuja – v naravi. Tako smo jesen, ki se je odela v
prekrasne barve, izkoristili za uresničitev ciljev, ki sem si jih zastavila ob dejavnostih
omenjenega projekta. Fotografija nas je spremljala vse od takrat, ko smo zanimiv motiv
ujeli v objektiv fotoaparata, pa vse do motivacijskih sredstev za likovno ustvarjanje.

Narava je naravno lepa
Zdi se, da imajo majhni otroci neverjetne sposobnosti rokovanja in opravljanja s
sodobno tehnologijo. Njihov neverjetni občutek za uporabo sega od mobitelov, tabličnih
računalnikov, pa vse do sredstva, s katerim smo v naši skupini popestrili vrtčevski
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vsakdan. Mladi fotografi je projektno delo, ki je otroke odneslo v svet fotografije. Izhajala
sem iz hipoteze, da otroci ne poznajo postopka rokovanja s fotoaparatom. Kaj kmalu pa
sem spoznala, da so pri uporabi omenjenega aparata izredno spretni, motivirani,
ustvarjalni. In prav fotografija je bila izhodišče za kasnejše likovno izražanje.

Park, nedaleč od vrtca, preoblečen v jesenske barve, je predstavljal motiv za spodbujanje
ustvarjalnosti. V objektiv smo ujeli najlepše obarvan list, razvejan gaber, pa najvišji
jesen, tudi veverico, ki je igrivo skakala med vejami, oko ni prezrlo niti pajkove mreže na
deblu starega bora.

Mladi fotografi v parku

Fotografije smo nato naložili na računalnik, jih z ustreznim programom obdelali ter jih
kasneje razvili. Otrokom je bila fotografija izhodišče pri različnih likovnih dejavnostih.
Tako si je otrok izbral eno izmed razvitih fotografij ter opazovan motiv naslikal v skladu
s svojim načinom likovnega izražanja, spet drugič je na velikem formatu manjkajoči del
fotografije dorisal.  Likovno ustvarjalnost je otrok pokazal tudi takrat, ko je košček
razrezane fotografije nalepil na podlago ter po svoji zamisli belo podlago porisal. Otrok
se je uril z risanjem vzorca, ko je nadaljeval motiv jesenskih listov, korenin, krošnje … in
tako dokončal risbo.

     Ko sva s pomočnikom vzgojiteljice razmišljala, kako bi spodbudila tudi skupinsko
likovno ustvarjalnost, sva dobila ideje, da fotografijo razrežemo na 6 delov, nato 6 otrok
dobi košček fotografije ter papir in barvice. Opazovan motiv nariše na papir, ki kasneje
služi kot skupinska slika, ko se zlepijo deli v celoto.

Likovna ustvarjalnost otrok ob fotografijah
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Zanimiv motik k likovnemu izražanju z ogljem so bile portretne fotografije otrok, nastale
v foto studiu, ki smo ga obiskali. Namen obiska foto studia je bil, da otroci spoznajo,
kako fotografija nastane. Tako je fotograf, gospod Samo Brbre, otrokom predstavil poklic
fotografa, jih fotografiral,  popeljal po studiu, kjer so imeli možnost videti tudi napravo
za razvijanje fotografij.

Obisk foto studia Brbre in galerije Mimogrede

Za zaključek uspešno izpeljanega projekta sva otroke odpeljala v galerijo Mimogrede v
Slovenski Bistrici,  kjer je bila razstava fotografij lokalnih fotografov, ki delujejo v društvu
DPD Svoboda Slovenska Bistrica.

Fotografija je za prihodnost
Fotografija je za spomin? Najbrž je res tako, a sama sem tokrat razmišljala drugače:
fotografija je za prihodnost. To smo dokazali z realizacijo našega projekta Mladi
fotografi, ko nam je fotografija služila kot izhodišče k likovni ustvarjalnosti. Otroci so
spoznali, kako lahko fotografijo uporabimo tudi za likovno izražanje. Vsekakor pa je bil
moj namen otroke spodbuditi k duhovnemu uživanju, dojemanju in osebnemu
zadovoljstvu ob ustvarjanju v umetnosti.

Fotografiji v našem oddelku otrok, starih 4–5 let, še nismo rekli »nasvidenje«. Rekli ji
bomo »ostani med nami«, saj nas bo spremljala skozi vso šolsko leto. Pridobili smo si
novo izkušnjo in postavili si bomo nove in drugačne izzive z namenom, da se učimo ter
razvijamo. Torej, fotografija, dobrodošla v vrtcu.

Literatura:
Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: Založba Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Repa velikanka – od vrta do risbe

Povzetek
 V referatu želim predstaviti, na kakšne načine sva obe strokovni delavki motivirali
otroke za likovno ustvarjanje. Poslušali so pravljico, šli na vrt izpulit repo, imeli so
možnost opazovanja repe z vsemi čutili, tudi jedli so jo. Nenazadnje pa so se še
likovno izživeli, vsak na svoj način.

Ključne besede: otroci, pravljica, likovno ustvarjanje.

Za področje likovne umetnosti sem se odločila, ker je to področje zame velik izziv, še
posebej v mlajših skupinah, kjer otroci potrebujejo veliko spodbude in konkretne
izkušnje za likovne dejavnosti. Opisala bom, kakšne spodbude otroci potrebujejo, da
nam lahko dajo največ, kar v tistem trenutku o določeni temi zmorejo.

Predstavitev pravljice Repa velikanka
S pomočnico vzgojiteljice sva se skupaj odločili, da bova otrokom (stari so 3–4 leta)
predstavili pravljico nekoliko drugače kot običajno. Izdelali sva preproste papirnate
lutke, ki sva jih prilepili na paličice, te pa sva zasajali na stiroporno podlago. S takimi
lutkami sva jim zaigrali pravljico.

Otroci so jo spremljali brez besed, tudi tisti, ki običajno motijo dejavnosti in imajo krajšo
koncentracijo od večine otrok. Ves čas so sledili in videli sva, da so uživali. Na koncu
predstavitve pa je sledil višek, to je bila prava repa, ki sva jo s pomočnico »vlekli« iz
zemlje tako, kot je bilo v pravljici. Otroke sva navdušili, vsi so želeli repo potipati,
»potežkati«.

»Vsak pesnik je velik otrok in vsak otrok je mali pesnik.

Vsak slikar je velik pacon in vsak otrok je mali malar.»

(Boris A. Novak)
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Sprehod do zelenjavnega vrta in puljenje repe

Naslednji dan smo se skupaj odpravili na sprehod do bližnjega zelenjavnega vrta, ki je
last pomočnice Simone. Z otroki sva se že pred tem pogovorili, tako, da so bili dobro
seznanjeni s tem, kaj bomo počeli. Najprej smo si ogledali vso zelenjavo, ki je rasla, in jo
poimenovali. Iskali smo točno določeno vrsto in jo kmalu tudi našli. To je bila seveda
repa. Kako jo izvleči iz zemlje? Vsi skupaj smo prijeli eden drugega okoli pasu in na moj
znak pričeli vleči.

Simona, ki je bila prva v koloni, je pričela puliti, vsi smo vlekli, vlekli in na koncu smo
jo le s skupnimi močmi izpulili. Seveda smo vsi na koncu popadali po tleh, da je bilo še
bolj zabavno. Otroci so bili navdušeni in srečni, saj so še enkrat podoživeli pravljico.

Počasi smo se vračali nazaj v vrtec, repa pa je vso pot potovala iz rok v roke, vse do cilja.
Otroci so se ves čas pogovarjali o doživetju na zelenjavnem vrtu.

Okušanje repe z vsemi čutili
Naslednje jutro je Simona že pred malico otrokom ponudila repo, da so si jo natančno
ogledali, od blizu, vsak posebej. Tipali so jo, vonjali, »težkali«, božali, po njej so potovali
z roko od korenine do listkov. Opazovali so barve, ki so se razlivale ena z drugo, barve
so poimenovali, nekateri so se prvič »srečali« z vijolično barvo. Ko so vsi zaključili z
opazovanjem, je Simona poskrbela, da je bila repa očiščena. Olupila jo je in narezala na
tanke rezine. Zatem pa so bili na vrsti otroci in si postregli z repo. Repo so najprej
okušali, pri tem so bili sprva zelo previdni in zadržani, potem pa so eden drugega
spodbujali in od repe ni ostalo nič. Vso so pojedli, jedli so jo prav vsi otroci, tudi tisti, ki
običajno zelenjavo odklanjajo.

Risanje repe s kredo
Odločili sva se, da bova otrokom ponudili
krede. Tehnika risanja s kredo se nama je
zdela najustreznejša.  Sicer pa so s kredo že
risali, zato to ni bilo za njih nekaj neznanega.
Na razpolago so imeli krede različnih barv in
risalni list. Otrokom sva naročili, naj vsak
nariše svojo repo.

Otroci so risali posamezno in niso imeli
možnosti posnemanja. Prav vsi so si izmed
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vseh kred, ki so jih imeli na voljo, izbrali le tri barve; to so bile bela, vijolična in zelena.
Nastale so lepe risbe in vsaka je imela svojo zgodbo. Pri ustvarjanju sva otroke pustili,
da so resnično uživali in ustvarili svojo risbico in vsak je bil na svojo ponosen.
Sodelovali so tisti, ki so sami želeli (večina), nekaj pa je bilo tudi takih, ki so le opazovali.
Na koncu smo bili vsi zadovoljni, risbice pa smo razstavili na vidno mesto.

Zaključek

Otroci za uspešno izvedbo in ustvarjalnost pri likovnih dejavnostih potrebujejo ogromno
konkretnih spodbud iz okolja. Pri starejših otrocih se nam vse prevečkrat zdi kar
samoumevno, da bodo »znali« narisati to ali ono – kaj pa pri mlajših?  Od njih ne
moremo pričakovati, da bodo kar narisali npr. drevo, če se bomo o njem samo
pogovarjali. Z njimi je potrebno iti v naravo, vsako stvar morajo najprej doživeti: videti,
se je dotakniti (če je le mogoče ), začutiti z vsemi čutili, se ob stvari pogovoriti. Šele, ko
jim vse to nudimo, lahko od njih pričakujemo, da bodo svoje doživetje prenesli na papir,
seveda v okviru njihovih zmožnosti in sposobnosti.

Kurikulum … (1999) pravi, da umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih
potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki
je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Na
žalost se v vrtcih še vedno prevečkrat srečujemo s »prečudovitimi« otroškimi risbami, ki
so ustvarjene s pomočjo rok odrasle osebe. Jaz se s takim načinom ne strinjam (saj tudi
ni v skladu s kurikularnimi načeli!) in skušam otroke pripeljati do likovnih vsebin
preko izkustvenega učenja.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
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Ustvarjalni likovni  kotiček

Povzetek
V prispevku opisujem, kako kot vzgojiteljica izkoriščam likovne dejavnosti in
otrokovo ustvarjalno potrebo pri reševanju vedenjskih težav treh otrok. Ko je
odpovedalo vse druga, sem jih povabila v ustvarjalni kotiček, kjer so v dolgotrajnem
procesu našli svoje močne področje – ustvarjalnost – in postali uspešni učenci.

Ključne besede: likovna dejavnost, kotiček, ustvarjalnost.

Pomen in cilji likovnih dejavnosti
Kadarkoli slišimo besedi likovna umetnost, pomislimo na barvice, čopiče, vodene
barvice in risalne liste, a temu ni tako. Sama uporabljam likovno umetnost v povezavi
z vsemi področji. V preteklosti sem se srečevala z različnimi otroki in njihovimi
težavami, ki sem jih uspešno reševala prav z likovno umetnostjo. Opisala bom tri
primere, v katerih sem pomagala otrokom pridobiti nove izkušnje.

 Vrlič (2001) pravi, naj se otroci v predšolskem obdobju likovno izražajo na način, ki ga
na svoji razvojni stopnji obvladajo in razumejo, saj je likovno izražanje v predšolskem
obdobju del otrokovega spoznavnega razvoja, torej razvojno orodje, ki mu pomaga pri
prodiranju v kompleksnost danosti in zakonitosti prostora, v katerega je bil postavljen
ob rojstvu. Namen in cilj likovne dejavnosti na predšolski stopnji ni namreč likovni
izdelek sam po sebi, ampak otrokov razvoj v procesu likovne dejavnosti. Uresničujemo
naslednje cilje:

- vzpodbujamo otrokovo naravno nagnjenje do likovnega izražanja;

- krepimo otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost;

- seznanjamo otroke z likovnim jezikom, različnimi likovnimi izraznimi načini,
likovnimi tehnikami, materiali, orodji in s postopki;

- razvijamo osnove za vrednotenje likovnih stvaritev in

- z estetsko urejenim okoljem vplivamo na skladen razvoj otroka.
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V ciljih sem našla rešitve za tri otroke, ki so se med seboj zelo razlikovali, se niso skupaj
igrali, pogovarjali, gibali. Prvi otrok je bil zelo moteč s svojo karizmatičnostjo in
nenehnim vodenjem drugih otrok pri igri. Vedno so se pritoževali nad njegovim
»poveljevanjem« med igro, izbiro sredstev in podobno. Noben pogovor, usmeritev,
zaposlitev v drugih dejavnostih niso pomagale in obrodile drugačnega načina druženja,
igre in komuniciranja z vrstniki.

Drugi otrok je bil tih, nesamozavesten, nikoli ni pokazal nobenega interesa za igro,
gibanje, pogovor, druženje z vrstniki … Kadar ga ni bilo v vrtec, ga nihče od otrok ni
pogrešal. Tudi  njega sem skušala navdušiti z različnimi usmeritvami in dejavnosti, pa
ni bilo rezultata.

Tretji otrok je bil nemiren, povzročal je veliko poškodb ostalim otrokom ali pa je
namenoma uničeval stvari. Otroci so se ga izogibali, vedno je bil vsega kriv on, pa
čeprav ga tisti dan sploh ni bilo v vrtec.

Kako pomagati tem trem otrokom? Kako doseči, da jih bodo ostali poklicali k igri, da jih
bodo pogrešali, z njimi delili svoje lepe in žalostne stvari? Po dolgem iskanju in
premišljevanju sem se odločila za ustvarjanje novega kotička. Brez pomočnice mi tega
nikakor ne bi uspelo, saj sva morali svoje delo razdeliti na dve »delavnici«, ki je ločevala
dve skupini otrok. Vsakodnevni pogovori in izmenjava vtisov o realizaciji najinih
dejavnosti so nama kazale nove poti in usmeritve v dejavnosti, ki bi nas vodile do
željenega cilja: Biti skupina!

V ustvarjalnem kotičku
Z izbrano trojico otrok smo prvi teden ustvarili kotiček in ga poimenovali: »To sem jaz,
ki ustvarjam!« Izdelali smo lične kartonaste škatle, v katere smo dali različna likovna
sredstva in naraven ter umetni material. Vsako škatlo smo oblepili s slikami, ki smo jih
našli v različnih revijah. Na primer, na  škatlo za škarjice smo nalepili škarje. Vse to so
počeli naši trije otroci. Ostali so jih samo opazovali in kar glasno komentirali, da jim je
lepo, ker jih nihče ne moti pri igri. Vsem trem otrokom je bil prvi teden v kotičku zelo
dolgočasen. Potem pa so, kot da jih je ujel val ustvarjanja, komaj čakali, da ustvarjajo in
pripravljajo kotiček, kjer bodo ustvarjali in uživali s svojimi, prej »nemogočimi«, prijatelji.

Začeli so prinašati različne naravne in umetne materiale od doma in jih shranjevati v
določene škatle. V kotičku je vladal red. Drugi teden so se nam začeli pridruževati še
ostali otroci. Ali so prinašali različen odpadni material od doma ali pa so sodelovali pri
izdelovanju novih škatlic. Naša trojica se je med seboj začela dogovarjati, pogovarjati,
pozorno poslušati, načrtovati, izmenjavati ideje in material, sredstva in prostor, kjer so
izdelovali in ustvarjali. Bili so odgovorni za urejenost kotička. Izdelali so tri koše za
odpadni material in jih redno vsakodnevno spraznili v primerne odpadne posode pred
vrtcem.

Otroci so ustvarjali, razvijali so svoje grafomotorične spretnosti, se igrali sociodramsko
igro z izdelki, ki so jih izdelali, se veliko pogovarjali, družili, izmenjavali ideje. Kaj
kmalu so se naši trojici pridružili še ostali otroci. Ob koncu šolskega leta je bila skupina
enotna, čustveno stabilna, pripravljena pomagati prijatelju, se pogovarjati in sodelovati.

In naša trojica?
Prvi otrok, ki je vedno želel biti vodilen, je postal mirnejši, vodljivejši, znal je prisluhniti
ostalim otrokom in njihovim idejam. Pomagali smo mu vsi v skupini, sam je z usmerjal
svojo odvečno energijo v izdelovanje, preizkušanje, uspehe in neuspehe, ki so ga vodili
k novim izzivom, idejam in delu. Bil je dolgoročen proces. Vodeno delo z njim je trajalo
dva meseca. Potem so se postopoma pridružili še ostali otroci in mu posredovali svoje
ideje in zamisli. V začetku je dvomil v njih, a so ga s svojimi izdelki prepričali in mu
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odprli oči, da pa le vedno ne more imeti vse prav in da ne more vedno veljati njegova
beseda. Sedaj je v devetem razredu in je uspešen najstnik, ki dobi vsakoletno priznanje
za pomoč sošolcem.

Pri drugem otroku je bilo delo povezano z veliko pogovora, dvogovora, z odprtimi
vprašanji. Veliko je bilo iskanja odgovorov, zamisli, idej, delala sem na posredovanju
informacij, kaj bo delal, zakaj, kako, s čim … V začetku sva komunicirala večinoma
samo midva. Kasneje sta se pridružila še oba otroka, ki sta sodelovala pri izdelovanju
kotička. Tako se je postopoma z njima začel pogovarjati, izmenjavati ideje, sredstva,
material … V njih je našel zaupanje in se jima odprl. Ni se jima pustil voditi, ampak je
sodeloval. Ščasoma je sprejemal tudi ostale in na koncu šolskega leta, z najino pomočjo,
izdelal lutke, kuliso in ostale rekvizite za predstavo Trije prašički in volk. Sam je bil
volk. Danes  je vodilni pri dramskem krožku, kjer izdeluje kulise, lutke in drugo za
šolske predstave, v katerih tudi sam včasih nastopa.

In tretji otrok? V začetku ni želel sodelovati. Zanj je bila to kazen. Veliko sem ga
vzpodbujala z vključevanjem pri izdelovanju oz. ustvarjanju kotička. Včasih nam je
kakšno škatlo tudi uničil. Potem sem pred njega postavila prazno škatlo, lepilo, škarje
in revijalni papir. Globoko sem ga pogledala v oči in mu rekla:  »Preseneti sebe in izdelaj
svojo škatlo, v katero boš jutri prinesel kar boš želel!« Sprva me je nejevoljno gledal,
vendar sem svoj pogled usmerjala drugam in ga pustila pri miru. Začel je ustvarjati
počasi, gledati na vse strani ali ga kdo opazuje. Ko je končal, mi je prinesel pokazat svoj
izdelek. Stisnila sem ga k sebi in ga pohvalila:  »Vedela sem, da zmoreš in da si pravi
ustvarjalec. Jutri prinesi, kar želiš položiti vanjo in zopet ustvari nekaj fantastičnega,
kot si danes!« Prinesel je škatlico, vrvico, gumb in paličico. Ko je bil čas igre, je odšel v
kotiček in naredil kitaro! Ponosen nasmeh je žarel na njegovem obrazu. Danes je
povprečen učenec in ima veliko prijateljev, vendar se še vedno najrajši druži s prijatelji
iz vrtca. Kadarkoli me sreča, me pozdravi in potreplja po rami in reče: »To je moja
najljubša vzgojiteljica.«  Na to sem zelo ponosna.

V letošnjem letu delam z otroki, starimi 3–4 leta. Tudi med njimi so otroci, s katerimi
bom na podoben način začela izvajati podobne dejavnosti. Material sem že zbrala,
prostor, ki bo primeren prav tako. V našem kotičku bodo štirje otroci. Kako in kaj se bo
izcimilo iz teh otrok pa bo novo poglavje v moji delavni izkušnji. To počnem že 12 let.
Vsako leto se dopolnjujem z novimi idejami, ki jih pridobivam od otrok, iz njihovih
sposobnosti, težav in želja, napredka in novitet. Zame so izziv, ki prinaša napredek v
mojem delu z njimi.

Zaključek
Tako rešujem določene težave z likovnimi dejavnosti, ki pa so vedno povezane z drugimi
področji.  Pri tem upoštevam razvojne značilnosti otroka v skupini in vseh otrok ter
njihove individualne sposobnosti. Upoštevam ustvarjalno naravnanost likovnega
izražanja, da ohranjam ustvarjalne potenciale otrok ter skrbim za kakovost otrokovega
vizualnega okolja v celoti. Pri tem ugotavljam, da je z vsakim letom več otrok, ki imajo
določene težave in jih je potrebno jemati resno in jih reševati. Veliko energije je potrebno
pri doseganju ciljev in prav tako pri iskanju rešitev za določene težave, ki jih sama
usmerim v likovne dejavnosti in realizacijo ciljev z vsemi otroki. To je moja prednostna
naloga oddelka.

Literatura:
Vrlič, T. (2001). Likovne dejavnosti v vrtcu. V: Otrok v vrtcu – priročnik h kurikulu. Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor:
Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
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Mateja Jerina Gubanc, mag. pred. vzg., Vrtec Vodmat Ljubljana

Kamen, kamenčki …?

Povzetek
Tudi ko je otrok bolan, neprestano raziskuje, eksperimentira in komunicira s
svetom okoli sebe, ob tem pa se ves čas igra. Prav igra je tista, ki jo otrok izvaja zaradi
nje same, v njej uživa in se ustvarjalno razživi. Pri seznanjanju z likovno vzgojo v
predšolskem obdobju se moramo zavedati, »da se otroci likovno izražajo na način,
ki ga obvladajo in razumejo na svoji razvojni stopnji«, kar navaja Vrlič (2001, str.
125). Tudi v času zdravljenja v bolnišnici razvijamo in spodbujamo otrokovo
naravno nagnjenje do umetniškega izražanja na različnih področjih umetnosti ter
razvijamo veselje do ustvarjalnega igranja. Vsebine iz področij umetnosti bolnega
otroka razvedrijo in mu dajo možnost izražanja stisk, strahov, vprašanj, ki jih
drugače ne zna razrešiti.

Ključne besede: bolan otrok, likovno izražanje, ustvarjalnost.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brezmejna ustvarjalnost otrok
Otrokom moramo omogočiti, da se seznanjajo z različnimi področji in tehnikami likovne
vzgoje, ob tem pa jim ponudimo različne materiale ter jih spodbudimo, da se z njimi
igrajo, eksperimentirajo in ustvarjajo.

Likovna umetnost je ena izmed umetniških področji in se ukvarja z vizualnimi in s
prostorskimi odnosi. Pomemben dejavnik pri izbiri likovnega področja so materiali in
prostorski pogoji (Vrlič 2001, str. 62).

V umetnosti otrok predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine, se posveča
estetskim vidikom, izrazi svojo etično presojo o sebi, dogodku ali pa eksperimentira z
umetniškim jezikom (Gerlovič in Gregorač 1968, str. 140). Cilji, ki jih skušamo doseči, so
predvsem spoznavanje in uživanje v umetnosti, razvijanje estetskega zaznavanja,
razvijanje izražanja in komuniciranja ter razvijanje otrokove ustvarjalnosti.

Otrokova ustvarjalnost je neomejena in domišljijsko zelo bogata. Svoje občutke in misli
likovno doživlja, dojema, izraža in vrednoti. V svoji upodobitvi iskreno in v preprosti
likovni tehniki izrazi tisto, česar ne zna ali ne zmore povedati (Kurikulum za vrtec
1999).
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Raziskovanje izraznih možnosti materialov
»Otrok se likovno odzove na različne dražljaje, ki prihajajo od njega samega, lahko pa so
spodbujeni od zunaj« (Duh in Zupančič 2009, str. 6).

Kamen sodi med najstarejše materiale, ki jih je človek uporabljal in še vedno uporablja
za likovno izražanje. Moj namen likovnih dejavnosti s kamnom je pri otroku spodbuditi
naravno nagnjenje do likovnega izražanja z elementom, ki ga otrok uporabi v igri, ko
prične raziskovati svet okoli sebe. V bolnišničnem oddelku vrtca, kjer je izbor
dovoljenega naravnega materiala zelo ozek in kjer dejavnosti potekajo v določenih
prostorih, je to še dodatni izziv za strokovnega delavca, da bo pripravil za otroke zanimiv
in pester program najrazličnejših vsebin.

Vzbuditi zanimanje do likovno ustvarjalnega igranja
Otroci, ki se zdravijo v bolnišnici, se prav tako igrajo in ustvarjajo kot njihovi zdravi
vrstniki v vrtcu. Njihova želja po raziskovanju in eksperimentiranju ni nič manjša.
Pomembno pa je, da mu zagotovimo izbiro materiala in pomoč samo, če jo želi pri
razrešitvi tehničnega problema, ki mu zaradi določenih okoliščin ni kos.

Likovno umetnost tvorijo različna likovna področja. Le-ta se delijo glede na izrazila, ki
jih uporabljajo. Otrokom sem pripravila različne kamne, kamenčke … v različnih
posodah. S kamnom smo izvedli glavna likovna področja (risanje, slikanje, odtisovanje
(grafika) in kiparstvo) ter spoznali njihove izrazne značilnosti.

Razvijati in krepiti otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost

Ali s kamnom lahko rišemo?
Otroci so izbirali med različnimi kamni, kamenčki, različnim barvnim formatom
papirja in brusilnega papirja. Po načelu poizkusov in napak ter igre s kamnom so
ugotavljali,  kateri kamen pušča sled in na kateri podlagi je sled vidna. Ugotovili so, da
vsi kamni niso trdi »Poglej, kako se drobi!«, »Poglej mojega, kakšno črto je pustu!«, »Moj
kamen pa nič ne dela«. Otroci so se svobodno igrali s poznanim materialom na nov
način. Iz pogovora sem izvedela, da še nikoli ni nihče risal s kamnom po imenovanih
podlagah, izkušnje so imeli z risanjem po različnih talnih površinah (asfalt, beton). Jon
je ugotovil, da se je z risanjem spremenil tudi kamen: »Poglej, kakšen je kamen, tukaj ga
ni več«.

Ali s kamnom lahko slikamo?
Slikamo lahko z različnim orodjem. Kako bodo otroci uporabili kamen kot slikarsko
orodje v igri z barvo? Otroci so si najprej izbrali kamen, s katerim bodo slikali. Ampak,
problem! Niso slikali, pričeli so z odtisovanjem kamna po podlagi. Nastali so zanimivi
odtisi, ki so v posamezniku vzbudili razmišljanja o nastalih podobah. Spontano so se
pojavili različni motivi. Tehnika jim je bila poznana, pričeli so z raziskovanjem izraznih
možnosti materiala. Z izbiranjem drugih kamnov so pričeli namakati v barvo samo en
del kamna in z njim slikati, a kaj kmalu ugotovili, da je potrebno kamen velikokrat
pomočiti v barvo, če je oblika kamna bolj ozka. Kamen namočen v barvo je po nesreči
padel na tla in se malo zakotalil. Za seboj je pustil sled. Priložnost sem izrabila v
usmeritev otroka, kako bi na listu upodobil sledi kamnov. Brezmejnost predstav otrok
se je pričela, kotalili so kamen z roko, izbirali so najbolj kotaleč kamen, premikali
podlago na katerem je bil kamen in ta ugotovitev je bila povod za najboljšo rešitev.
Dvignili so podlago in spustili kamen pomočen v barvo z vrha. Opazili so, da dobijo
različne sledi, če naklon podlage spreminjajo.

Kaj lahko še ustvarimo, delamo s kamni, kamenčki?
»Ceste, ograje, hiše, plošče za hodit po njih, ljudi, živali …«. Otroci so pričeli s preprosto
igro zlaganja kamna v različne linije, ustvarjanjem kompozicij. Opaziti je bilo, kako so
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ogledovali posamezen kamen in ga umestili v prostor, jih odvzemali in dopolnjevali.
Ugotovili so tudi, da je za obstojnost »kamene slike« reliefa, potrebno kamne zalepiti na
podlago.

Kamne so pričeli zlagati v skulpture, ki so se podirale, zato so zopet pričeli z lepljenjem
ter ugotovili, da je potrebno pri gradnji upoštevati velikost kamnov in obliko, da se vse
ne podere. »Poglej mojga človeka!« Nastal je kip, ki ga je otrok naredil z dodajanjem,
lepljenjem kamenčkov na velik kamen. Ko ga je postavil na lepenko, je opazil njegovo
senco.

Ali je mivka tudi iz kamna?» To so čisto mali kamenčki.« V mini peskovnikih smo risali
v suho mivko, otroci so dali pobudo, da mivko zmočimo (izkušnje iz igre v peskovniku).
Risali so v mokro mivko, jo gnetli in oblikovali različne motive, delali odtise. Manjše
kamenčke (svetle in temne barve) so polagali v mivko, nastali so mozaiki.

Občutenje in doživljanje umetnosti
Fotografije in drugi mediji, preko katerih lahko že zelo kvalitetno seznanjamo otroke z
likovnimi deli, nikakor ne morejo nadomestiti neposrednega srečanja z umetniškim
delom. Skozi primeren pedagoški proces jih bomo popeljali do bogatega občutenja in
doživljanja umetniške vsebine in jih notranje motivirali za nadaljnje spoznavanje
umetnosti. Doživljanja umetnosti v avtentičnem okolju otroku v bolnišnici ne morem
zagotoviti, zagotovim pa mu bogato okolje, kjer lahko izrazi različne »jezike« umetnosti.
Moj namen je, da otroku v času zdravljenja zagotovim okolje, v katerem bo preusmeril
pozornost na igralne situacije in doživel pozitivno izkušnjo z bolnišničnim okoljem.

Literatura:
Duh, M., Zupančič, T. (2009). Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
Gerlovič, A., Gregorič, I. (1968). Likovni pouk otrok. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kurikulum za vrtec. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otroka v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
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Sproščanje z likovnim izražanjem

Povzetek
V svojem referatu predstavljam sproščanje skozi likovno izražanje za strokovne
delavke vrtca. Ker to pri nas ni v navadi, sem si zamislila delavnico, ki sem jo
sestavila tako, da so imele strokovne delavke možnost sodelovati po svojih
čustvenih in kreativnih zmožnostih in se poleg tega sprostiti in napolniti z energijo.
Prav zato sta obe delavnici poželi navdušenje in pohvalo, saj so strokovne delavke
priznale, da to potrebujejo. Elementi te delavnice so prenosljivi v pedagoško prakso
in spoznanja, ki so jih udeleženke pridobile, prenašajo na svoje delo z otroki.

Ključne besede: likovno izražanje, sproščanje, ustvarjanje, sprejemanje različnosti,
likovni material.

Zakaj ravno likovnost?
Sem socialna pedagoginja in delam v Kranjskih vrtcih kot pomočnica ravnateljice. Že
od nekdaj mi je blizu likovno ustvarjanje, kajti tudi meni pomeni svet barv sprostitev,
likovni materiali pa izziv. Iz tega razloga sem se že pred leti odločila, da svoje likovne
izkušnje in ideje prenašam tudi na strokovne delavke v vrtcu. Običajno se je na delavnice
odzvalo zelo veliko strokovnih delavk – tako vzgojiteljic kot pomočnic. Večkrat smo
imeli srečanja, na katerih so nastale nove ustvarjalne ideje za obe starostni obdobji
otrok. Lani sem se odločila, da namesto idej za delo z otroki ponudim delavnice, ki bodo
namenjene strokovnim delavkam za njihovo sproščanje z likovnostjo. Nastali sta
srečanji (eno od njiju bom predstavila v tem prispevku), pri katerima je šlo za vživljanje
strokovnih delavk v likovno umetnost oz. likovno ustvarjanje. Brez zmožnosti občutenja
umetnosti ne bi bilo možno, da to lahko likovnost prakticirale z otroki.

Likovnost kot komunikacija
Človeka pojmujemo kot celoto, katerega del je umetnostna dejavnost. Dogajanje v
»umetniškem« delčku te celote lahko bistveno vpliva na vsa ostala dogajanja v človeku.
Preko aktivnega skupnega in posamičnega umetnostnega ustvarjanja odkrivamo
načine ustvarjalnega sodelovanja, življenjsko spretnost, ki ni pomembna samo v
skupini, ampak tudi v ožjem in širšem okolju. Ko dva človeka ali več ljudi začne skupno
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pripravljati svoj izdelek, steče impulz v smeri izmenjave informacij in idej preko
različnih kanalov. Razmišljamo pozitivno, dialektično. Navadimo se spreminjati
neuspeh v uspeh in spodbujamo k temu tudi druge. Sprejemamo različnost med ljudmi
brez strahu, da bomo izgubili lastno identiteto. Naša srečanja so namenjena sproščanju,
osveščanju in razvijanju našega občutka za lepoto in skladnost, saj je ta občutek
sestavni del vsakega človeka.

»Umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja, stvari, ki jih težko osvestimo in
besedno izrazimo« (Vogelnik 1996, str. 17). Neverbalna komunikacija je pomembna za
izražanje čustev, za katere ne najdemo besed in omogoča izražanje tistim, ki jim je težko,
ne morejo ali pa tudi nočejo govoriti. »Mnoga, zlasti negativna čustva je lažje izraziti z
umetniškimi sredstvi kot pa neposredno v stvarnih življenjskih situacijah. Ljudje, ki v
življenju težko izražajo čustva, lahko z uporabo umetnostnih sredstev najdejo družbeno
sprejemljive načine izražanja čustev, ki jih je zaradi družbenih navad težko ali nemogoče
izraziti« (ibid).

Tako sem želela spoznati strokovne delavke tudi s takim načinom ustvarjanja in
razmišljanja, saj navadno nimajo časa za sproščanje – kaj šele za sproščujoče
ustvarjanje. Delo je potekalo v manjši skupini (do 15 udeleženk). Material je obsegal
papir različnih dimenzij in kvalitete, flomastre, lepilo, škarje, vodene barvice in čopiče.

Namen ustvarjanja
V takšno dejavnost se lahko vključi vsakdo, ne glede na nadarjenost in stopnjo
poznavanja umetnostnega sredstva. Delo v večjih ali v manjših skupinah, parih in
individualno se prepleta, dopolnjuje in izmenjuje. Med vodjo in skupino je nedirektiven
odnos, ki upošteva ustvarjalne potrebe sodelujočih. Dejavnosti potekajo pretežno v
neverbalni obliki, z likovnostjo. Naloge zagotavljajo občutek varnosti, zaupanja in dajejo
izbiro ter ohranjajo občutek svobode. Igraje raziskujemo materiale in eksperimentiramo
ter tako ustvarjamo nove in nepričakovane oblike, ki nastanejo na podlagi našega
počutja in čustev. V skupini se ustvari zaupanje s prepletom neverbalne komunikacije.
Ni pravilnega ali napačnega, ni izgovorov, da nečesa ne znamo, je samo ustvarjanje, ki
ga narekujejo materiali, ki vabijo in spodbujajo.

Ustvarjati s cilji
Ljudje s podobnimi potrebami in željami sodelujejo in si med seboj pomagajo, si
svetujejo, opazujejo delo drugega, se zrcalijo. Posameznik se lahko uči iz povratnih
informacij, ki niso nikoli negativne. Člani skupine se povezujejo, ustvarjajo na njim
lasten način. Lahko so tisto, kar so v resnici, in se dopolnjujejo. Skupina lahko pozitivno
vpliva na razvijanje skritih sposobnosti posameznika. Gre za sproščeno in vsestransko
komunikacijo, kjer ni potrebno likovno znanje, ampak je v ospredju prijetno počutje in
spontana ustvarjalnost, ki izhaja iz človeka samega (na podlagi doživljanja, občutenja,
počutja, izkušenj, potreb).

Potek dejavnosti

I. del
Vsakogar pozdravimo, ko pride, mu namenimo nekaj prijaznih in vzpodbudnih besed.
Vsi se med seboj še ne poznajo, zato pogovor navadno še ne steče.

Na začetku delavnice sedemo na stole v krogu. Krog nikogar ne izključuje, vsi smo
enakovredni, vsi lahko sodelujemo. Za uvod delimo svoja občutja tistega dne, če seveda
to želimo, razmislimo o težavah, dogodkih, ki so se nas dotaknili. Razdelim listke in
kuverte, da  lahko svoje težave zapišejo na listek in ga zalepijo v kuverto, ki jo na koncu
odnesejo ali uničijo. Osnovni namen uvoda je medsebojno usklajevanje, sprostitev in
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uglasitev. Posamezniki prihajajo z različnimi izkušnjami, pričakovanji in
razpoloženjem. Ker se med seboj vsi ne poznamo, se vsak predstavi z imenom in pove,
kaj je npr. njegov hobi. Tak način ljudi zbližuje in sprosti.

Za ogrevanje se razdelijo v pare. Vzamejo vodene barvice in čopiče. V paru vsak 5 minut
neprekinjeno pripoveduje in zraven slika, drugi ga posluša, nato vlogi zamenjata. Na
tak način se drug drugemu predstavijo in so hkrati pozorni na dvojno dogajanje. O
slikah se lahko pogovorijo kasneje ali ob ustvarjanju.

Pri naslednji dejavnosti se lahko pari (če to želijo) zamenjajo. Nadaljujemo z aktivnostjo,
ki ogreva, povezuje sodelujoče in usmerja skupino. To je hoja miže. Poteka v paru. Vsi v
parih hodijo po prostoru, eden vodi, drugi mu položi eno roko na ramo in mu miže sledi,
poskuša posnemati njegov ritem in način gibanja. Poskuša se sprostiti in mu zaupati.
Nato zamenjata. Po tej aktivnosti vsak s črtami nariše občutek, ki ga je doživel ob
posnemanju partnerjeve hoje. Ob risbi se pogovorita o doživetem.

II.del
Za glavno dejavnost sem izbrala obrisovanje v parih. Na velik papir se eden od para
uleže, drugi naredi njegov obris s svinčnikom, nato pa še zamenjata, tako da dobi vsak
svoj obris. To prinaša veliko sproščene komunikacije, pa tudi zabave. Ko so obrisi
narejeni, jih iztrgajo, ne izrežejo po črtah in jim narišejo ali nalepijo obraz, oblačila.
Pozornost je usmerjena na tedanje počutje, na občutke, ki so bili v telesu, na napetosti,
na misli, na doživetje ob obrisovanju. Ta dejavnost poteka dalj časa, na razpolago pa
imajo poleg papirja še barve, čopiče, barvice, flomastre, lepilo. Drug drugemu svetujejo,
si pomagajo, se občudujejo, se zabavajo. Če to vajo delamo z otroki, lahko na svoje
iztrgane obrise iz papirja polagajo oblačila. Ko čas poteče, pospravijo neuporabljen
material in odložijo »sebe« ob rob prostora.

III. del
Zaključujemo spet v krogu. Vzdušje je zdaj sproščeno in umirjeno. Sedijo na stolih in
zaprejo oči. Pripovedujem: »Zunaj je miren sončen dan. Si na jasi sredi gozda. Zaznavaš
vonjave in glasove. Čutiš sončne žarke. Počutiš se zelo varno. Okrog tebe so visoka
drevesa, ki rahlo šumijo. Mimo pelje steza naprej skozi gozd. Odpraviš se po njej. Božajo
te trave in praprot. Prideš do druge sončne jase. Sredi jase gori ogenjček. Ob ognju na
podrtem drevesu sedi modrec in mirno čaka. Približaš se mu. Položiš poleno na ogenj.
Sedeš zraven modreca. Kakšen je? Ko si pripravljen, mu postaviš vprašanje. Poslušaš
odgovor. Ostaneš še malo, zahvališ se modrecu. On ti ob odhodu da darilo za spomin na
vajino srečanje. Nato mirno odideš nazaj po poti, dokler spet ne prideš do jase.«

Počasi se vrnemo v prostor, odpremo oči. Sledi zadnja vaja. Za konec si vsak iz papirja,
trakov, lepila, barv naredi darilo, kakršnega bi želel dobiti od modreca. To je darilo
samemu sebi. Lahko pa darila tudi izmenjajo. Nastali so čudoviti izdelki, ki so si jih
večinoma izmenjali.

Za konec
Srečanje je bilo časovno strukturirano, zato je pomembno, da ga pravočasno
zaključimo. Ko spet posedemo v krogu, lahko delimo naša občutja, ki so nas spremljala
skozi delavnico. Nekateri se odprejo, drugi le poslušajo in podoživljajo. Nekateri ne
želijo deliti izkušenj in tudi to sprejmemo. Lahko povemo kakšno misel, lahko
komentiramo svoje izdelke. Na koncu še skupno pospravimo. Za konec delavnice pa
niso bile le pohvale in nasmejani obrazi, temveč tudi obljube, da se na tak način še
večkrat srečamo. Zahvalili so se mi za sproščujoče popoldne, ki jih je obogatilo za nekaj
novih spoznanj.
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Ena od vzgojiteljic je del te dejavnosti naslednji dan prenesla v skupino starejših otrok.
V domišljiji jih je odpeljala v gozd in jim o tem povedala pravljico. Po tem doživetju so
nastale otroške mojstrovine. To mi daje ideje za nadaljnje delo in pa misel, da ni nič
dokončnega. Vedno lahko nadaljujemo na drugačen, poseben način, vedno lahko
otrokom vzpodbudimo domišljijo, če smo si jo tudi sami prebudili.
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Plesna dramatizacija na prostem

Povzetek
Plesna dramatizacija na prostem izhaja iz otrokovega samostojnega ustvarjanja,
sredstev in okolja, ki plesno dramatizacijo še izpopolni, saj se le-ta dogaja na
prostem. Na eni strani imamo vzgojitelja kot spodbujevalca otrokove igre, vzporedno
s tem pa so otroci s svojimi ustvarjalnimi idejami  in z gibalnimi motivi. Otroci se
razvijajo celostno, poleg ostalih področnih dejavnostih, ki se odvijajo v vrtcu, je
plesna vzgoja pomemben dejavnik pri razvijanju otrokove ustvarjalnosti in
samozavesti, ki se je nedvomno razvijala v naši dejavnosti.

Ključne besede: plesno ustvarjanje (plesna dramatizacija), otrok, vzgojitelj, okolje.

Referat z naslovom Plesna dramatizacija na prostem je utemeljen na lastni praksi.
Spodbuda, da z otroki izvedem takšno obliko ustvarjanja, je bil Teden otroka, kjer smo
se v vrtcu vzgojiteljice dogovarjale o lutkovni predstavi za otroke. Odločile smo se, da bo
rdeča nit zgodba Važič jež. Ob premišljevanju sem izhajala iz naših otrok, ki se zelo radi
vživljajo v različne vloge s svojimi plišastimi igračami, ki jih prinašajo v vrtec. Odločila
sem se, da otrokom vsebinsko predstavim zgodbo. Otroke je zgodba pritegnila in skupno
smo se odločili za plesno dramatizacijo, pri kateri  se bodo lahko otroci izživeli s svojimi
gibi in z vživljanjem v vloge.

Poudarek sem dala tudi prostoru, saj smo plesno ustvarjali na prostem, ob gozdu, kar je
otrokom predstavljalo drugačnost, več svobode pri gibanju ter zlitost z naravo oz.
dogajalnim prostorom v zgodbi, saj se le-ta odvija v gozdu.

Ples
Že iz zgodovine človeštva vemo, da spremlja ples človeka v vseh obdobjih njegovega
življenja. Je del človekovega bivanja in delovanja. Nekakšno obliko lahko vidimo tudi
pri živalih (npr: ples čebel, ki pove, kje je dobra paša ipd.). Otroci različnih starosti se
radi gibljejo, poplesujejo, poskakujejo in se radi ob glasbi sproščajo. Preko telesa otrok
vzpostavlja prvi stik s svetom, zato mu že v njegovih najnežnejših letih nudimo čim več
možnosti za gibanje in izražanje skozi gib.



Umetnost v vrtcu122

Otroku je gibanje življenjska potreba, česar se včasih odrasli ne zavedamo dovolj. Vedeti
bi morali, da izraža otrok v gibanju svojo duševnost in da je fizično dobro počutje
bistveno tudi za vse druge vidike otrokovega razvoja.

Naloga odraslih je, da ustvarimo takšne pogoje, da se otroška ustvarjalnost, sposobnost
izražanja z gibom in sposobnost vživljanja v domišljijski svet nadaljuje od najzgodnejših
let pa tja do odraslosti.

Ples tako nudi sprostitev, spodbuja ustvarjalnost, razvija odraslost, samozavest in
pozitivno samopodobo, vpliva na socialni, čustveni in umetniški razvoj, krepi in razvija
telo, krepi čut za estetiko kot del splošne kulture vsakega posameznika vzgaja k
vrednotenju kulturne raznovrstnosti (Kovač Valdes 2011, str. 8, 9).

Plesno ustvarjanje
Plesno ustvarjanje je naravni način telesnega in duševnega sproščanja, vzpostavljanja
sproščenih in pristnih odnosov v skupini in spodbujanja ustvarjalnega mišljenja,
krepitev samozavesti in vedenja. Plesno ustvarjanje dosegamo v več stopnjah. Že sama
izvedba gibalnega motiva ne sme biti mehanična. Otrok ob vsebinski spodbudi vnaša v
gibalni motiv doživljanje in ob tem dinamičnost.

Plesno ustvarjanje spodbujamo ob individualnem doživljanju dinamike gibalnih
motivov, ob usmerjanju v plesno povezovanje in prelivanje motivov. Spodbujamo
individualno in skupinsko razvijanje gibalnih in zvočnih motivov. Ko povezujemo več
gibalnih motivov v gibalne celote, lahko izhajamo iz osnovne teme ali pa iz osnovne
oblike. Za predšolske otroke je vsebinska spodbuda (tema) skoraj nujna, da zbudi
predstave in njim ustrezen prenos v gibanje (npr.: tema: »živalski vrt«, gibalni motivi,
koraki in drža). Ustvarjanje z gibanjem, naj si bo v gibalni igri ali plesu, je v bistvu proces
ustvarjalnega mišljenja, ki se ne izraža na besedni, ampak na nebesedni ravni.

S spodbujanjem plesnega ustvarjanja spodbujamo tudi ustvarjalno mišljenje in
posredno tudi ustvarjalno vedenje. Posameznik si s plesnim ustvarjanjem razvija
ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalno naravnanost in le-to prenaša v svoje vsakdanje
življenje (Kroflič, Gjud 1992, str. 4).

Primer plesnega ustvarjanja v skupini 5-6 let
Kot sem že v uvodu omenila, me je prav zgodba Važič jež spodbudila k temu, da sem
zgodbo ponudila otrokom, ki so jo dobro sprejeli. Ker nam je jesen služila s toplim in z
lepim vremenom, smo veliko dejavnosti (gibalnih, likovnih …) izvedli na prostem oz. na
igrišču vrtca, ki je obdan z gozdom in nudi otrokom svobodo pri gibanju. Skupaj z otroki
smo se odločili, da vsakodnevno gibanje na prostem (gibalno uprizarjanje gibanja živali
po zgodbi) nadgradimo s plesno dramatizacijo.

Ker so otroci vsebino zgodbe hitro usvojili, smo se predhodno pogovorili še o gibalnih in
glasbenih motivih, ki so jih povezali z zgodbo. Posamezni glasbeni motivi, ki sem jih
pripravila, so se dopolnjevali s posameznimi junaki iz zgodbe in nam služili kot osnova
za plesno ustvarjanje.

Z otroki smo predhodno pripravili sceno iz tršega kartona, dodali vlogam manjše
kostumografske dodatke, ki smo si jih skupaj prehodno pripravili. V pomoč so nam bila
sredstva iz bližnjega okolja (gozd).

Otroke sem predhodno seznanila z izbiro klasične glasbe, ki smo jo vključili v plesno
dramatizacijo.  Ko smo imeli vse pripravljeno, smo vključili pripovedovalca, ki je na
začetku zgodbo na kratko obnovil. Vsako vlogo smo najprej skupaj predelali tako, da so
otroci dobili izkušnjo iz posameznih vlog, nato pa smo vloge posamično razdelili
otrokom glede na želje in interese otrok. Ko so otroci usvojili posamezne vloge, smo jih
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združili v celoto in ponavljali po ustvarjalnih fazah. Otroci so dramatizacijo predstavili
mlajšima skupinama otrok ob Tednu otroka.

Otroke sem pri plesnem ustvarjanju vodila, jih spodbujala in jim s postopnim vodenjem
omogočala ustrezno notranje doživljanje. Plesna dramatizacija je otroke zelo pritegnila,
saj so poustvarjali vloge še v naslednjih dneh, jih samostojno organizirali ter se vživljali
v nje.

Zaključna misel
Otroci so zelo zadovoljni, če jih v procesu ustvarjanja in izražanja pohvalimo, jim
nudimo naklonjen pogled in jim vlivamo novih spodbud za njihovo ustvarjalnost.
Vzgojitelji smo tisti, ki otrokom omogočimo ustvarjanje, jim vlivamo veselje in vživljanje
v različne vloge.

Literatura:
Kovač Valdes J. (2011). Plesna žgečkalnica: priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z osnovami
plesnih tehnik. Ljubljana: JSKD.
Kroflič, B., Gjud, A. (1992). Igra z gibi: osnove izražanja z gibom. 3, Gibanje postaja ples. Radovljica: Didakta.
Kurikulum za vrtce. (1999).Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod SR za šolstvo.
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Jožica Mraz, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve

Alma M. Karlin v povezavi z različnimi
likovnimi tehnikami

Povzetek:
V članku predstavljam, kako smo vsebine projekta »Potovanje z Almo M. Karlin«, ki
smo ga izvajali v vrtcu, povezali s področjem umetnosti oz. s področjem likovnih
dejavnosti. Otroci so skozi projekt spoznavali svetovno popotnico Almo Karlin in
njeno potovanje doživljali preko različnih likovnih tehnik, spoznavali nova likovna
sredstva, si pridobivali izkušnje, postajali vztrajnejši, samostojni in natančni pri
delu. S poslušanjem zgodb o Almi Karlin so si razvijali tudi domišljijsko
predstavljivost, kar se je pokazalo na izdelkih, ki so nastajali.

Ključne besede: likovna vzgoja, Alma M. Karlin, likovne tehnike.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Likovne dejavnosti
Likovne dejavnosti so sestavni del predšolske vzgoje. Imajo pomembno vlogo, saj lahko
otroke preko umetniških dejavnosti seznanjamo z bogato kulturno dediščino okolja.
Prav iz tega razloga sem se odločila, da v izvedbeni kurikul oddelka vnesem dejavnosti,
preko katerih se bodo otroci seznanili z znano Celjanko Almo M. Karlin in njenim
potovanjem po svetu ter jim omogočila, da bodo svoja doživetja izrazili tudi z
ustvarjanjem na likovnem področju.

Vzgojitelji moramo pri svojem delu slediti kurikularnim ciljem ter načelom likovne
vzgoje: osnovnemu načelu ustvarjalnosti – otrok mora imeti med likovnim izražanjem
ves čas možnost ustvarjalnega dela. Otroku ne dajemo nobenih napotkov, kako naj
motiv nariše, saj mu s tem zaviramo njegovo ustvarjalnost. Upoštevati moramo tudi
načelo aktivnosti, interesa, individualizacije, nazornosti, psihične bližine, postopnosti
in sistematičnosti ter kakovosti  (Vrlič 2001, str. 48).

Alma je potovala okoli sveta

Likovna tehnika: oljni pasteli
Otroci so z zanimanjem sledili mojemu pripovedovanju o Alminem potovanju po
najrazličnejših otokih Južnega morja. V knjigi o Almi Karlin so si ogledovali fotografije
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in razglednice, ki jih je prinesla s potovanja. Še posebej so jih navdušile zgodbe o njenih
doživetjih. Otroci so ugotovili, da je bila zelo pogumna, da si je upala sama na pot.
Ogledali so si še fotografije najrazličnejših otokov in jih poiskali na globusu sveta. Nato
sem jim povabila v kotiček, kjer sem imela pripravljeno in zaščiteno mizo. Pripravila
sem jim oljne pastele in jim pojasnila potek dela. Slikanje sem načrtovala v manjši
skupini z največ tremi otroki. Dejavnost je potekala ves teden, tako da so imeli možnost
slikati vsi otroci, ki so to želeli.

Uvodna motivacija, ki sem jo izvedla z manjšimi skupinami, se je izkazala za dobro
potezo. Otroci so imeli možnost ogleda fotografij in lahko so postavljali vprašanja,
komentirali, se pogovarjali.

Ko sem naslednjo skupino otrok povabila k slikanju, so zelo radi pristopili k dejavnosti.
Namesto risalnih listov sem jim tokrat ponudila belo tapeto s hrapavim reliefom v
velikosti A3. Za otroke je bil to kar velik izziv, vendar so težave hitro premostili, saj so
oljne voščenke dobro drsele po listu. Prav tako so puščale sled in nudile možnost
barvanja večje površine. Pri tej tehniki so otroci potrebovali veliko vztrajnosti, da so
zapolnili cel list.

ž

Nejc Kugler: Otok v morju.

Kip Alme Karlin z kovčkom

Likovna tehnika: glina
Otroci so si v mesecu oktobru, ko smo bili na obisku v Pokrajinskem muzeju Celje,
ogledali tudi kip Alme Karlin, ki ga je izdelal Vasko Četković in stoji nasproti poslopja
železniške  postaje. Kip smo si dobro ogledali, ga fotografirali in fotografije uporabili pri
nadaljnjem ustvarjanju v vrtcu. Preslikali smo ga preko grafoskopa na platno. Tako so
ga imeli otroci ves čas na vpogled, ko so ustvarjali z glino.

     V uvodnem delu dejavnosti sem otrokom pokazala fotografije njenega kipa in jih
dodatno motivirala s pogovorom, ki se je nanašal na Almo Karlin in njeno potovanje.
Nato sem jih povabila v skupni prostor, kjer sem jim pokazala pripravljeno mizo, ki sem
jo dobro zaščitila s plastično folijo, in pripomočke, ki jih bodo uporabili pri obdelavi
gline. Prav tako sem jih spodbudila, naj si vzamejo dovolj časa za ogled kipa in
podrobnosti. Vsakemu sem ponudila dovolj velik kos gline.

Delo z glino otroke zelo privlači, zato so bili kar nestrpni, kdaj bo kdo prišel na vrsto.
Oblikovanje gline je potekalo v skupini štirih ali petih otrok. Vseskozi je bila prisotna
ena od vzgojiteljic, saj jih je bilo potrebno verbalno spodbujati k razmišljanju o tem,
kako je oblikovan kip, ki smo si ga ogledali. V začetku dejavnosti sem jim najprej
demonstrirala, kako se odvzema in kako dodaja material. Na fotografiji kipa Alme Karlin
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smo si skupaj ogledali podrobnosti: klobuk na glavi, v rokah kovček, držo telesa, roke,
noge. Ponudila sem jim različno orodje za oblikovanje in jim demonstrirala, kako se
rokuje z njim. Večje težave jim je delalo dodajanje kot odvzemanje gline. Prav tako so
potrebovali veliko koncentracije in domiselnosti.  Za izdelavo kipa so potrebovali veliko
časa, zato smo jim dali možnost, da so lahko kip ustvarjali več dni oz. v presledkih, da
so lahko tudi tisti otroci, ki imajo manj vztrajnosti, postopno dokončali svoj izdelek.
Dejavnost smo ponavljali cel teden in pri njej so se razvrstili vsi otroci, ki so to želeli.
Nastali so kipi, na katere so bili otroci zelo ponosni, saj so vložili veliko truda v
dokončanje izdelka. Izdelava kipa pa jim je pomenila velik izziv.

Izdelki iz gline: Kipi Alme Karlin.

Kaj so otroci pridobili?
Za konec bi omenila, da sem v tem članku podrobno predstavila samo dve tehniki, ki
smo jih uporabili pri celotnem projektu, saj je bil le-ta sestavljen iz devetih likovnih
tehnik. Almino potovanje in njo kot osebo, so otroci upodabljali še z barvicami, s
svinčniki, flumastri, kiparili so z odpadnim materialom, risali z ogljem, odtiskovali alu
plošče ter slikali z akvareli in oljnimi pasteli.

Ob koncu projekta smo pripravili razstavo likovnih del, ki so nastala v času projekta.
Moj namen je bil, da predstavim, da lahko v svoje delo vpletamo različne vsebine in jih
povežemo v likovno umetnost, saj s tem omogočimo otrokom neusahljiv vir domišljije,
raziskovanja in predstavljivosti. V procesu nastajanja izdelkov je bilo v ospredju
intenzivno vizualno mišljenje. Pokazalo se je tudi, kako imajo otroci razvite ročne
spretnosti, kako znajo natančno opazovati, kaj so se o Almi Karlin naučili in koliko
časa so sposobni vztrajati pri dejavnosti. Vse te ugotovitve sem upoštevala pri
načrtovanju dejavnosti za spodbujanje razvoja otrok. Seveda pa sem se vseskozi trudila,
da sem pri svojem delu sledila ciljem in načelom likovne vzgoje.

Predvsem pa smo jim v času projekta življenje v vrtcu obogatili, saj Alma M. Karlin s
svojim bogatim in zanimivim potovanjem otrokom predstavlja neponovljivo izkušnjo.
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Kurikulum za vrtce. Predšolska vzgoja v vrtcih. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod Republike
Slovenije za šolstvo.
Jezernik, J. (2009). Alma M. Karlin, državljanka sveta. Ljubljana. Mladinska knjiga.
Mraz, J. (2012). Alma M. Karlin in njeno potovanje v različnih likovnih tehnikah. Diplomska naloga.
Patru, E. (2009). Likovno izražanje predšolskega otroka. Študijsko gradivo. issuu.com/edapatru/docs/gradivo
(02.06.2012).
Vrlič, T. (2001). Likovno ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana. Debora.



127

Nataša Devčič, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Mavrica Brežice○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ustvarjalnost pri likovnem
izražanju otrok

Povzetek
Skupino otrok, ki so v letošnjem šolskem letu stari med 5 in 6 let, spremljam že od
začetka njihovega vstopa v vrtec. V skupini sem zaznala veliko spontanega
ustvarjalnega likovnega izražanja in se odločila podrobneje opazovati, koliko so
otroci ustvarjalni pri likovnem izražanju, kaj njihovo ustvarjalnost spodbuja in kaj
zavira in ali je likovno okolje v igralnici primerno in spodbudno.

Ključne besede: spodbujanje ustvarjalnosti, likovno izražanje, vloga odraslega.

»Domišljija je pomembnejša od znanja. Znanje je
omejeno, domišljija pa zaobjema svet.»

(Albert Einstein)

Otroci imajo neizmerno domišljijo, ki jo izražajo na različne načine, skozi igro, gib, s
pripovedovanjem, z likovnim izražanjem. Otroci so po naravi ustvarjalni, naloga nas
odraslih pa je, da jih spodbujamo in jim nudimo primerno, bogato okolje, v katerem
lahko svojo ustvarjalnost tudi izrazijo.

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je otrok na vseh področjih dejavnosti
ustvarjalen, pa vendar je področje umetnosti specifično. Otrok v umetnosti izumlja,
ustvarja, z umetnostjo udejanja svoje ustvarjalne potenciale, likovne dejavnosti pa že
same po sebi kličejo k ustvarjanju. V umetnosti lahko otrok predstavi svoja najbolj
skrita počutja, svoja čustva, čustvene vsebine in ravno zaradi celovitosti doživljanja in
ustvarjanja so izkušnje na področju umetnosti in s tem na področju likovne vzgoje
pomemben dejavnik uravnoteženega otroškega razvoja (Kurikulum za vrtce 1999).
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Ustvarjalnost
»Ustvarjalnost je sposobnost, ki bogati človekovo življenje v vseh smereh. Načelo
ustvarjalnosti je najpomembnejše načelo likovne vzgoje otrok, ustvarjalnost je
pomembno gibalo likovne umetnosti, ustvarjalnost je pomembna kakovost osebnosti
in ne nazadnje je človeška ustvarjalnost osnovno gibalo humanega razvoja človeštva«
(Vrlič 2001, str. 43). »Ustvarjalni ljudje se reči lotevajo na različne načine. Ne gre za to, kaj
počnejo, pač pa, kako to počnejo. Nekdo je lahko ustvarjalen kuhar, ustvarjalen vrtnar
in ustvarjalen mislec, tako kot je nekdo drug lahko povprečen, vendar sposoben
glasbenik ali slikar« (Einon 2002, str.8).

Spodbujanje ustvarjalnosti
Otrok pri likovnih dejavnostih spoznava različne tehnike, materiale, orodja in postopke,
jih raziskuje in z njimi eksperimentira in so mu v pomoč pri likovnem izražanju.
Ustvarjalnost je del likovnega izražanja otrok.

Nekega jutra je deklica v moji skupini, stara 5 let, prišla do mene: »Naredila bom zebro.«
Nekaj dni prej je s staršema obiskala živalski vrt. Ko sem jo vprašala, iz česa jo bo
izdelala, je bil njen odgovor: »Boš videla!« Odšla je do likovnega kotička in si na mizi
pripravila material: škarje, lepilo, barvice in papir ter se lotila dela. Najprej je iz papirja
s škarjami izrezala dele zebrinega telesa, jih zalepila skupaj in na koncu zebro še po
svoje okrasila z različnimi vzorci. Nekje na polovici njenega ustvarjanja se ji je pridružila
še ena deklica, iste starosti, ki si je prinesla svoj material in začela ustvarjati deklico iz
papirja. Nekaj dni prej je z mamo obiskala likovne delavnice izdelovanja kron in risanja
princes v muzeju. Tudi ona je dele telesa najprej izrezala iz papirja, jih zlepila skupaj in
nato deklico še pobarvala.

Ves čas njunega ustvarjanja sem ju opazovala in v njuno delo nisem posegala. Nastala
izdelka sta bila originalna, domiselna in individualna. Ob pogovoru v jutranjem krogu
se je aktiviral njun spomin, domišljija, dobili sta idejo, ki sta jo samostojno razvili in se
popolnoma samostojno igrali z likovnimi materiali.

Nika, 5 let (zebra, izdelek je produkt spontanega ustvarjanja

Ustvarjalnost spodbujamo tudi s sprejemanjem in upoštevanjem še tako »čudnih«,
nenavadnih, originalnih otrokovih izdelkov, s spodbujanjem otrokove bogate in
neomejene predstavljivosti, usmerjanjem otrokovega opazovanja na posebnosti,
značilnosti in različnosti. Otrokovih idej ne podcenjujemo in označujemo za napačne
ali neprimerne, otroke z alternativnimi vprašanji usmerjamo k likovno drugačnim
rešitvam (Vrlič 2001).
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Prostor za ustvarjalno likovno izražanje
Že sam prostor mora biti urejen tako, da otrokom nudi možnost ustvarjalnega likovnega
izražanja. Likovni materiali in pripomočki so otrokom v naši igralnici na dosegu rok
ves čas bivanja v vrtcu v likovnem kotičku. Ta je delno pregrajen in zato ločen od ostalih
kotičkov in dogajanj v igralnici. Otroci imajo možnost ustvarjanja na dveh mizah ali
tleh, v igralnici pa imamo tudi piši-briši magnetno tablo, ki otrokom omogoča
ustvarjanje na pokončno površino. Zaradi številnih steklenih površin je igralnica zelo
svetla. Otroci imajo v likovnem kotičku na voljo veliko materiala, pripomočkov in
sredstev, ki jih poznajo in jim nudijo možnost ustvarjalnega likovnega izražanja.

Zaviranje ustvarjalnosti
Eden od zaviralcev ustvarjalnosti je gotovo »učenje risanja otrok«. Otroci sicer
poenostavljeno risbo odraslega spoznajo in sprejmejo, naučijo pa se jo prerisati »na
pamet«. Namesto da bi pri otroku spodbujali ustvarjalnost, lastno predstavljivost in
domišljijo, vcepljamo otrokom stereotipe odraslih in jih navajamo na nesamostojnost
(Vrlič 2001).

Pri svojem delu iz otroških ust velikokrat slišim stavek »Ne znam. Mi ni nihče pokazal«,
zato sem otroke v jesenskem času ob spoznavanju drevesa peljala skozi stopnje
ustvarjalnega procesa. Veliko smo hodili v park, opazovali, tipali lubje, spoznavali
različne strukture na drevesni skorji, opazovali razvejanost korenin, dvignili pogled v
krošnjo. Veliko smo se pogovarjali o svojem domišljijskem drevesu, kaj bi raslo na njem,
kje bi stalo, kako bi bilo veliko. Tako se je v otroških glavah počasi oblikovala neka
predstava, slika, ideja, ki je bila povod za likovno ustvarjalno izražanje. Vsak otrok je
lahko samostojno izbral likovno tehniko – risanje s poljubnimi sredstvi (barvica,
voščenka, flomaster), slikanje z vodenimi barvami ali izdelovanje lepljenke iz poljubno
izbranih materialov (volna, slamice, gumbi, papir različnih barv in debelosti, kartonski
tulci sukanca, blago različnih barv in struktur). Otroci so se za likovne tehnike odločali
samostojno, po svojih željah, sposobnostih in zmožnostih in nastalo je veliko izvirnih,
originalnih in domišljijsko bogatih del, kljub nekaterim izjavam otrok, da »ne zmorejo,
ne znajo, niso še nikoli« in podobnih.

Moje čudežno drevo, otroci skupine Kapljice

S stopnjami ustvarjalnega procesa otroke nevsiljivo vodimo skozi spoznavanje novih
likovnih fenomenov, motivov. Te otroci potem gojijo, nosijo v sebi, dokler nimajo dovolj
informacij, da se lahko na stopnji iluminacije pojavi dovolj ustvarjalnih idej za
kakovostno ustvarjalno delo (Vrlič 2001). Na otrokovo domišljijo in ustvarjalnost zelo
slabo vplivajo pobarvanke. Velika večina je likovno spornih. »S šablonskimi
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upodobitvami uničujemo otrokovo likovno ustvarjalnost in mu siromašimo likovno
predstavljivost« (Vrlič 2001, str. 53).

Pri likovnem izražanju otrok se pojavlja tudi posnemanje.

»Posnemanje postane škodljivo, kadar otroci v preveliki meri prerisujejo nekakovostne
likovne stvaritve. S tem izgubljajo stik z lastnim razvojem likovnega izražanja, ki temelji
na njihovem celotnem razvoju. Določene shematske upodobitve se bolj ali manj
pojavljajo pri likovnem izražanju vseh otrok.« (Vrlič 2001, str. 28).

Zavedati se moramo, da je proces nastajanja izdelka veliko pomembnejši od končnega
rezultata. Otroci naj sami iščejo, raziskujejo, najdejo rešitev problema, odrasli pa ji pri
tem spodbujamo in smo jim v podporo. Otroških del ne ocenjujemo, grajamo, prav tako
jih nikoli ne spodbujamo k ustvarjanju šablonskih, všečnih, prilagojenih oblik.

Zaključek
Pisanje referata me je nekako prisililo, da sem še bolj pod drobnogled vzela svoje delo in
ali z njim pomagam otrokom razvijati se v ustvarjalno osebnost. Ob prebiranju literature
sem svoje delo reflektirala, samoevalvirala. Ugotavljala sem, kaj bi bilo potrebno še
izboljšati, na katere stvari lahko sama vplivam in katere so odvisne od zunanjih
dejavnikov.

Pri svojem delu izhajam iz razvojnih zakonitosti in značilnosti otrok, vse dejavnosti
načrtujem in oblikujem v tem okviru. Otroke spodbujam k samostojnemu likovnemu
ustvarjanju, na voljo imajo dovolj likovnih materialov in sredstev, spoznali so že kar
nekaj likovnih tehnik. Ob trenutnem navdihu jim omogočim, da svojo idejo tudi izrazijo,
pri vodenih likovnih dejavnostih pa likovni motiv najprej dobro spoznamo in nato
sledimo ostalim stopnjam likovnega izražanja.

Otroci so že po naravi ustvarjalni, naša naloga pa je, da jim to ustvarjalnost pomagamo
in predvsem omogočimo tudi izraziti.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in zavod RS za šolstvo.
Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
Einon, D. (2002). Ustvarjalen otrok; prepoznajte in spodbudite naravno nadarjenost vašega otroka. Tržič: Učila
international.
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Jana Dolenec, mag. prof. inkluzivne pedagogike, OŠ Jela Janežiča○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Risanje s posnemanjem pri otrocih s
posebnimi potrebami

Povzetek
Otrok naj bi pri risanju sam odkrival svojo ustvarjalnost, vendar včasih pri tem rabi
pomoč odraslega. Otroci s posebnimi potrebami imajo težave že z oblikovanjem
predstav tega, kar naj narišejo, kaj šele, da bi se samostojno lotili risanja. Poleg tega
imajo v večini še težave z grafomotoriko in zato težje rišejo črte, oblike in risbe.
Pokazalo se je, da jim je v pomoč, če rišejo ob razvitejšem sovrstniku ali skupaj z
odraslo osebo. Tako se učijo tudi drug od drugega. Govorimo o risanju s
posnemanjem. Med urami, ko predlagam risanje, ne slišim več »jaz pa nočem risati«,
ker so s to metodo otroci napredovali tudi na svojem šibkejšem področju in so veseli
uspeha.

Ključne besede: risanje, posnemanje, otroci s posebnimi potrebami.

Faze risanja pri predšolskih otrocih
V predšolskem obdobju večina otrok riše podobno predvsem zaradi gibanja in fine
motorike oz. lahko rečemo, da je risanje v tem obdobju odvisno predvsem od njegovega
fizičnega razvoja in zavedanja telesa (Valdes 2013). Na splošno lahko opredelimo razvoj
risanja otroške risbe z naslednjimi fazami (Valdes 2013, Vrlič 2001):

1. faza: stopnja predhodnega čečkanja

Pojav gibalnih sledi ali motorične igre pri 1,5 leto starem otroku.

2. faza risanja: čečkanje

Nastopi nekje po 2. letu starosti in otroku je pomembno predvsem to, da s pisalom
ustvarja neko sled in ga ne zanima končen izdelek.

3. faza: simbolična risba

To obdobje traja nekje 3.– 6. leta starosti. Pri izdelku se začne od ozadja ločevati krog in
na njega otrok riše vse pomembne stvari. Narisane oblike poimenuje. Z leti narisane
oblike postanejo bolj specifične in jasno prepoznavne.
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Otroci s posebnimi potrebami in risanje
Delo z otroki s posebnimi potrebami zahteva specifične pristope, ki izhajajo iz otrokovih
sposobnosti in potreb (Navodila h kurikulu za vrtce 2003). Tudi »naši« otroci imajo tako
kot večina otrok v manjši ali večji meri prisotno notranjo potrebo po risanju (Valdes
2013).

Pri risanju velikokrat naredimo napako in neprimerno motiviramo otroke za risanje,
ker jim vsiljujemo svoje predstave, pri tem pa zaviramo otrokovo ustvarjalnost. Težava
se pojavi, če si otroci niti ne predstavljajo, kaj želimo od njih in zato nočejo niti začeti
risati.

Pri večini otrok, s katerimi izvajam ali sem izvajala dodatno strokovno pomoč, je šlo na
področju umetnosti tako za zaostanke na področju fine motorike in grafomotorike kot
za težave pri oblikovanju predstav o tem, kar želimo, da nam otrok umetniško predstavi.

Primer iz prakse – risanje s posnemanjem
V Navodilih za izvajanje kurikuluma v vrtcih (2003) priporočajo, da se odrasli, ki izvajajo
dodatno strokovno pomoč, vključujejo v otrokovo dejavnost, ga usmerjajo in s tem
spodbujajo otroka k urjenju posameznih spretnosti ali veščin – seveda vse v dogovoru z
otrokom. Tega se držim tudi pri spodaj opisanem primera risanja s posnemanjem.
Otroka pri njegovem risanju usmerjam, spodbujam, toda če otrok pri risanju želi
uporabiti domišljijo in prosto risati, je to še posebej dobrodošlo.

V nadaljevanju bom predstavila enega od svojih primerov risanja s posnemanjem tj.
risanje gosenice. Gre za osnovno risanje krožnih oblik in kroga, ki mu dodamo še
določene podrobnosti (oči, usta, nos in noge). Vendar lahko rečem, da imajo otroci s
slabšo fino motoriko že pri risanju teh enostavnih oblik težave.

Risanje gosenice poteka po korakih.

- Uvodna motivacija navadno predstavlja branje knjige o gosenici, reševanje ugank,
igranje zgodbe, v kateri nastopa gosenica z namenom, da otroku prikaže konkretne
primere preko zgodbe, slike.  Tako otroku na prijeten način približamo nekaj, kar
bo kasneje moral narisati.

- Priprava zvezka za otroka in posebnega lista za učiteljico.

- Iskanje barvno usklajenih barvic za risanje.

- Učiteljica nariše začetno obliko – npr. za gosenico krog.

- Otrok po posnemanju nariše krog.

- Učiteljica nariše drug krog in otroku pokaže, na katero stran prvega kroga mora
narisati naslednji krog.

- Otrok nariše drugi krog. Risanje krogov sledi do 5., 6. kroga.

- Učiteljica nariše oči, otrok nariše oči.

- Učiteljica nariše usta, otrok nariše usta.

- Učiteljica nariše nos, otrok nariše nos.

- Učiteljica nariše gosenici noge, otrok jo posnema.

- Na koncu risanja skupaj ocenita narisano risbo in jo pohvalita.

Tukaj je prikazan le primer risanja gosenice. Po podobnem principu lahko skupaj z
otrokom rišete vse stvari in predmete, ki jih želite (živali, rastline, predmete, stavbe).
Otroka pri risanju nikoli ne popravljam oziroma mu ne govorim, da to ni lepo narisal in
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da mora popraviti. Niti mu pri njegovem delu ne držim pisala – vsak otrok nariše tako,
kot si on to predstavlja in po svojih najboljših močeh. Na koncu najinega dela vedno
sledi pohvala njegovega dela, ker se otrok potrudi za risbo in je ponosen, da je sam nekaj
ustvaril, tudi če le-to ni najlepše oblikovno. Otrok pri takem risanju napreduje iz meseca
v mesec in presega svoja šibkejša področja ter dohiteva sovrstnike. Seveda kasneje, ko je
zmožen oblikovanja predstav in vizualne povezave predmet – slika, samostojno riše.

Spodaj sta še fotografiji, na katerima sta risbi otrok, ki sta risala s posnemanjem. Oba
sta veliko napredovala, saj sta, ko sta prišla k meni v obravnavo, z barvicami puščala le
posamezne sledi na listu, sedaj pa ob posnemanju narišeta oblike, jih poimenujeta in
pobarvata.

                                       Peter, 6. let                                                             Miha, 5. let

Sklep
Kot smo že velikokrat poudarili, naši otroci potrebujejo drugačne pristope kot otroci, ki
nimajo teh težav. V veliko pomoč jim je, da jim nekdo pokaže, kako se lahko lotijo risanja
posameznih stvari in nato sami razvijajo in nadgradijo risbo. Ponosni so na svoj izdelek
in s pomočjo zvezka, v katerega rišejo, opazimo napredek pri risanju skozi celotno
predšolsko obdobje. Lahko rečem, da je metoda risanja s posnemanjem uspešna metoda
in jo bom uporabljala še v prihodnosti, saj otrokom pomaga doseči uspehe na področju,
kjer so bili prej šibkejši.

Literatura:
Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s
posebnimi potrebami s: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/
kurikulum_navodila.pdf (10.11.2014)
Valdes, I.(2013). Likovni razvoj predšolskega otroka. V: Vzgoja 60, Leto XV/4, str. 39 – 41.
Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
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Maja Vidmar, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Viški gaj Ljubljana

Projekt 2000 let Emone

Povzetek
Projekt 2000 let Emone je v šolskem letu 2013/14 potekal v skupini otrok starih od 5
do 6 let. Potekal je kot obogatitvena dejavnost, ki jo je preko javnega razpisa
sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Glavni cilji projekta so bili predstaviti mesto
Ljubljana kot kulturno prestolnico, kot mesto bogate kulturne dediščine in doživeti
umetnost kot del kulturnega in družabnega življenja. Obiskali smo različne
kulturno-zgodovinske objekte, ki nam predstavljajo bogato kulturno dediščino
našega mesta, se udeležili muzejskih delavnic, povabili arheologe društva Stik in
izvedli arheološko delavnico, obiskali lutkovno in plesno predstavo, ustvarjali z
različnimi umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi in umetniško
poustvarjali.

Ključne besede: obogatitvena dejavnost, projekt, kulturna dediščina.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja otrok zagotavlja dviganje ravni kulturne
zavesti ljudi, ki  je eden izmed pogojev za njihovo vključenost v odprto družbo, ki temelji
na svobodi in avtonomiji posameznika. Tako kultura postane povezovalni dejavnik
družbe (Bucik, Požar Matijašič, Pirc 2011). Kulturno-umetniška vzgoja omogoča
spoznavanje in zavedanje pomena kulturne dediščine. Spodbuja varovanje in
ohranjanje kulturnih stvaritev, ki so pomembna za nacionalno, evropsko in svetovno
kulturno dediščino (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).

Z otroki smo naredili načrt v obliki plakata, kje in kako bomo pridobili informacije o
nastanku mesta.  Obiskali smo knjižnico in si sposodili različne  knjige o nastanku
mesta. V projekt smo vključili tudi družine – otroci so v vrtec prinašali izrezke,
fotografije, razglednice in stare koledarje. Ugotovili smo, da bomo morali za poglobitev
našega znanja v vrtec povabiti strokovnjake s področja zgodovine in arheologije ali pa
obiskati različne zunanje inštitucije, ki nam to znanje ponujajo.

V vrtec smo povabili  arheologe društva Stik, ki so izvedli arheološko delavnico, na
kateri so otroci spoznali delo arheologov in se seznanili z življenjem prebivalcev
predrimske Emone. Otrokom smo približali življenje takratnega časa tako, da so
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spoznali različna opravila in njihov namen ter se v različnih veščinah preizkusili.
Otroci so netili ogenj, trli žito na žrmljah, predli nit, tkali na statvah in pletli preplet.
Deklice so se oblekle kot Emonke in si pričeske polepšale s fibulo, fantje so si nadeli
keltsko bojno opremo. Otroci so preko igre spoznali, da se ljudje in okolje, družba in
kultura v času spreminjajo.

Želeli smo si ogledati predmete, ki so jih arheologi našli iz takratnega časa, zato smo
obiskali Narodni muzej Slovenije. Muzej kot netradicionalno in neformalno učno okolje
ponuja številne in raznovrstne možnosti pridobitve znanja, spretnosti in navad ter ima
hkrati tudi vzgojno vlogo, ker spodbuja zavest o lastni in tuji kulturi ter tako krepi in
oblikuje kulturno identiteto. Glavni namen muzejske pedagogike je vzgoja in
izobraževanje.  Otrok se lahko, ne glede na starost, nauči  česarkoli,  če mu ponudimo
ustrezno stimulativno učno okolje, ki vsebuje sestavine za aktivno učenje (Kužnik, Lea
2009).

Otroci so spoznali vrednost muzejskih predmetov, kako jih pridobivamo ter kako muzeji
skrbijo zanje in se seznanili z vlogo in s poslanstvom muzejev. Skozi voden ogled so
nam predstavili  arheološko razstavo  muzeja, spoznali smo nekaj najdragocenejših
najdb ter nam ob predstavitvi arheološkega orodja razkrili, kako arheologi raziskujejo
preteklost. V sklopu zbirke smo si ogledali tudi pozlačeni kip Emonca, oblečenega v
značilno rimsko togo. Otroci so se oblekli v togo in se počutili kot pravi Emonci. Ogled
so zaključili z ustvarjalno delavnico, na kateri smo s pomočjo slikovnih ugank
raziskovali motive vaške situle.  Obiskali smo tudi rimski lapidarij Narodnega muzeja,
kjer smo si ogledali kamnite spomenike z latinskimi napisi, polnimi informacij o
spomenikih in rimskem obdobju na slovenskem ozemlju. Otroci so v lapidariju opazili
mozaike, zato smo se v vrtcu odločili, da izdelamo mozaik iz odpadnega papirja.
Večbarven papir smo narezali na majhne kocke in jih nalepili na okvir za sliko in tako
izdelali mozaike. Otroke so v muzeju navdušili tudi rimski novci, zato smo se poglobili
v rimski denar. Delali smo odtise rimskih novcev v das maso, risali rimske cesarje in se
pogovarjali o pomenu denarja v tistem času. Iz  odtisov rimskih novcev smo izdelali
nakit. Otroci so ob obisku muzeja razvijali časovne, prostorske, vizualne predstave o
življenju v preteklosti.

V načrtu  našega raziskovanja rimske Emone je bil tudi obisk Ljubljanskega gradu. Že
sama pot na grad nas je popeljala skozi bogato zgodovino, ki nam jo staro mesto jedro
ponuja. Ogledali smo si zapuščino rimske Emone, ostanke rimskega obzidja,
srednjeveška pročelja in znake srednjeveških cehov, sprehodili smo se po Gornjem trgu,
lončarski in mesarski, pekovski in  pristaniški četrti. Sprehodili smo se čez cvetlični in
zelenjavni del tržnice in začutili utrip mestnega jedra. Na gradu smo iskali zmajev
zaklad tako, da smo preko pravljic in legend spoznavali grajsko zgodovino. Ogledali
smo si grajska vrata, skozi katera so v preteklosti vstopali gostje in prebivalci gradu,
merili smo globino grajskega vodnjaka, obiskali grajske stolpe, grajsko dvorišče in
grajske ječe. Skozi strelne line smo smo opazovali mesto in si v grajski dvorani ogledali
film o zgodovini gradu. Ljubljanski grad smo v vrtcu narisali, poslušali smo
srednjeveško glasbo in priredili grajski ples. Na razglednem stolpu gradu smo opazili
zastavo z grbom mesta Ljubljana. Grb smo v vrtcu poiskali na internetu, si ga dobro
ogledali, se seznanili z njegovo vsebino in ga narisali. Ljubljanski zmaj, ki je upodobljen
v grbu mesta, na stopnicah grajskega stolpa, na Zmajskem mostu in na številnih
stavbah nas je navdahnil, da smo ga upodobili z različnimi umetniškimi jeziki –
plesnim, likovnim in  dramskim. Življenje na gradu in srednjeveškem mestu smo
spoznavali tudi preko zgodbic iz knjige Stara Ljubljana (Grafenauer, N. 1983), preko
katere smo spoznali različne obrti in ročne spretnosti naših prednikov, ki so nas
vzpodbudile k oblikovanju gline in lončarjenju, šivanju mošnjičkov in ulivanju mila.
Razvijali smo različne  spretnosti,  raziskovali in eksperimentirali z umetniškimi
sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi. Raziskovali smo tudi stare gibalne igre, ki
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so se jih igrali otroci v preteklosti. Priredili smo srednjeveške igre, kjer so otroci tekmovali
v vlečenju vrvi, hodili s hoduljami, skakali v vrečah iz žaklovine, prenašali vedra polna
voda in metali žogo v daljino.

Obiskali smo Etnografski muzej, kjer so nas popeljali skozi razstavo Vrata. Zbirka nas
je popeljala k družinam različnih poklicev in družbenega izvora. Ogledali smo si
različne oblike vrat, lesene in kamnite portale, vrata gospodarskih poslopij in
zaporniška vrata. Spoznali smo, kako so izdelovali vrata, ključe in ključavnice ter
kakšno orodje so uporabljali. Skozi različne zgodbe in pravljice smo spoznali  moč
simbolike vrat, ki je zajeta v verovanjih, knjigah in navadah, pregovorih in rekih. Na
razstavi smo si ogledali tudi dela  kiparjev in slikarjev, ki so jih navdihnila vrata. Ogled
razstave smo zaključili z ustvarjalno delavnico, kjer smo izdelali vsak svojo oznako za
na vrata.  V vrtcu smo narisali vrata in  jih okrasili z različnimi vzorci in motivi.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana smo si ogledali uprizoritev znane ljudske pravljice o
bremenskih godcih, Štirje muzikanti. Lutkovna predstava temelji na slovenskem
ljudskem izročilu, otroških ugankah, pesmicah in izdelkih ljudskega oblikovanja suhe
robe. Občinstvo v predstavi sedi na odru, zato so lahko otroci opazovali gledališče tudi
s te, manj običajne, a prav tako zanimive, strani. Predstava je otroke vzpodbudila k
izdelavi lutk, zato smo iz odpadnega materiala izdelali ročne lutke. V vrtcu so otroci
zaigrali predstavo in se sami preizkusili v igranju. Gledališče so spoznali  v vlogi
gledalcev in igralcev.

»Vsak prazen prostor je lahko oder. Človek korači čez ta prostor – drugi ga opazuje, nič
drugega ni treba, da se sproži gledališko dejanje« (Brook, 1971 v Kržišnik et. al, 2011).

V Kulturnem domu Španski borci smo si v izvedbi plesnega ansambla En Knap ogledali
plesno predstavo Huda mravljica. Interaktivna predstava nas je navdušila z zanimivo
koreografijo in s povsem novim razpletom zgodbe. Pesmico smo se naučili, jo spremljali
z malimi ritmični instrumenti, predstavo pa narisali in zaplesali. Z otroki smo ob
koncu šolskega leta nastopili s plesno predstavo Huda mravljico na zaključni prireditvi
vrtca. V okviru kulturno-umetniške vzgoje je bil naš cilj seznaniti otroke s plesom kot
umetniško obliko izražanja in otrokom približati sodobni ples s procesom umetniškega
poustvarjanjem plesne predstave. »Ples je zelo stara umetnost in je hkrati umetnost
trenutka. Ta umetnost zaživi, ko plesalec pleše. Predstava se zgodi in izgine- ostanejo le
še slike, spomini ...« (Graham, v Meško et.al, 2011).

Sklep
Otroci so preko projekta 2000 let Emone stopili v stik s kulturo in kulturno dediščino.
Spodbudne kulturne izkušnje so jih navdahnile, spodbudile njihovo domišljijo in
prispevale k celovitem razvoju. Preko različnih didaktičnih metod smo jim omogočili
spoznati različne vrste umetnostnih področij. Ob zaključku projekta smo v Mestnem
muzeju Ljubljana pripravili razstavo otroških izdelkov in fotografij različnih dejavnosti,
preko katerih smo raziskovali in spoznavali zgodovino in nastanek mesta Ljubljane.
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Uporabnost nestrukturiranega
materiala v vrtcu

Povzetek
Likovna doživetja in izražanje ter doživljanje le-teh ima v predšolskem obdobju
pomembno vlogo. S tem, da otrok preko izkušenj postaja čedalje bolj miselno
ustvarjalen, lahko v veliki meri vplivamo na njegov kognitivni, emocionalni in
ustvarjalni razvoj. Otrok, ki ima možnost svobodnega raziskovanja in odkrivanja
novih materialov ter sredstev,  lahko le-te preko svojih lastnih doživetij domiselno
uporabi pri likovnih dejavnostih. Če je otroku omogočeno okolje, v katerem lahko v
veliki meri podoživlja svoje izkušnje, le-te lažje ustvarjalno izrazi.

Referat vsebuje primere dejavnosti v vrtcu, pri katerih ima otrok preko izkušenj z
raznimi materiali in sredstvi možnost razvijanja ustvarjalnega mišljenja in
izražanja. Otrok se je v ustvarjanje doživetega lahko še bolj vživel s pomočjo
različnih zvočnih in svetlobnih efektov iz okolja.

Ključne besede: Nestrukturirani material, likovno izražanje, raziskovanje, efekti,
emocije.

Uvod
Iz lastne prakse veva, da imajo otroci pogostokrat težave pri izražanju svojih doživetij in
občutenj. S ponujenimi možnostmi samostojnega raziskovanja nestruktuiranega
materiala sva želeli doseči, da bi otroci sami načrtovali dejavnosti, preko katerih bi
izražali svoja doživetja in občutenja.

Vnašanje nestrukturiranega materiala v vzgojno delo
»Umetnost otroku omogoča udejanjenje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v
otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir
inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok je na vseh področjih
dejavnosti izumiteljski in ustvarjalen, nekaj specifike pa je vezane na področje
umetnosti« (Kurikulum za vrtce 2004, str. 37). V želji, da bi še bolj razvijali otrokovo
ustvarjalnost, sva otrokom pripravili dejavnosti, pri katerih imajo možnost
raziskovanja, spoznavanja sveta in svobodno izbiro dela pri umetniškem izražanju.
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Dejavnost  z kamni
Otroci so samostojno raziskovali naravno okolje, pri čemer so se sami začeli igrati z
kamni in jih raziskovali. Kmalu so med igro začeli svoje kamne primerjati med seboj po
velikosti, obliki, barvi …To je bil dober povod za dejavnost, ki se je nato začela razvijati.
Vsak izmed otrok je en kamen, ki mu je bil najbolj všeč, vzel s sabo v igralnico. Z otroki
smo sedli v krog in vsak otrok je opisal svoj kamen tako, kot je želel. Nekateri so opisovali
barvo, drugi velikost, tretji oblike. Otroke sva nato vprašali, kaj mislijo, da bi s temi
kamni lahko počeli. Naštevali so razne stvari: »Lahko bi kaj zgradili, lahko bi jih dali v
lonček, lahko bi si naredili ropotuljo, lahko bi hodili po njih«. Ko so otroci omenili, da
bi lahko po njih hodili, se nama je porodila ideja, da bi likovno ustvarjanje skozi
otrokove občutke.

Iz kamnov smo si v igralnici naredili čutno pot. Zavezali smo si oči z trakovi iz različnih
vrst blaga, nato pa se prepustili našim doživetjem. Hodili smo po kamnih s stopali. Po
končani dejavnosti smo se z otroki razporedili po igralnici, kjer si je vsak poiskal svoj
prostor, v katerem so bila na izbiro različna sredstva za ustvarjanje (tempera barve,
prstne barve, voščenke, lesene barvice, flomastri, oglje, svinčniki). Otroci so pri hoji po
čutni poti izražali različna občutja: »Zgečka me, hladni so, pikajo me, spolzki so, prijetno
je, gladki so, kamni so trdi, itn.« Tako kot so se razlikovala njihova občutenja pri hoji, so
bila raznolika tudi njihova končna dela.

Hoja po kamnih.

Dejavnost z blagom
Starši v vrtec prinašajo razne materiale, med katerimi se je pojavilo veliko odpadnega
blaga. Tako se nam je porodila ideja, da bi blago vključili v umetniško dejavnost. Z
otroki smo raziskovali razne vrste blaga in vzorcev. Otroci so blago uporabljali pri igri v
raznih kotičkih in ga pri tem inovativno uporabljali. To je bil povod, da sva se s sodelavko
odločili, da blago vključiva v likovno ustvarjanje. Ker je bil odziv otrok na dejavnost s
kamni (čutna pot) pozitiven, smo čutno pot dopolnili še z blagom. Otroci so hodili po
blagu (razne vrste blaga) in po kamnih tako kot pri prejšnji dejavnosti, nato pa še z
zavezanimi očmi.

Iz tega se je razvila likovna dejavnost slikanje po blagu z raznimi ponujenimi sredstvi
(tempera barve, prstne barve, voščenke, lesene barvice, flomastri, oglje, svinčniki) v
temi in pri dnevni svetlobi. V likovnih izdelkih se je odražala bistvena razlika njihovih
občutenj. Tudi tokrat je bila reakcija otrok pozitivna. Izražali so se : »Mehko je, hrapavo



139

je, blago je različnih barv, velikosti itn.«

Izdelava igrače iz nestrukturiranih materialov

Materiale iz obeh izvedenih dejavnosti sva želeli združiti na način, da bi si otroci izdelali
igračo, ki bi jim služila za igro. Tako smo z kamni izdelali igro »spomin«. Na nekatere
kamne smo prilepili raznovrstno blago, druge smo pobarvali s tempera barvo
pomešano s peskom, ostale pa smo oblepili z zlomljenimi deli vejic. Igro spomin smo se
igrali na način iskanja parov glede na naša tipanja v smislu, kateri par na otip spada
skupaj. Pare smo iskali v škatli, ki smo jo izdelali iz zlepljenjih palčk in jo pokrili z
blagom. »Naloga strokovnih delavcev v vrtcu je, med drugim, graditi na otrokovih
zmožnostih in jih voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako, da jih
soočamo z miselnimi izzivi in jim ponujamo predmete in materiale, ki vključujejo
otrokovo aktivno učenje« (Železnik 2010, str. 15).

Zaključek
Glede na pozitiven odziv otrok sva mnenja, da sva dobro izkoristili materiale in sredstva,
ki smo jih nato skupaj z otroki uporabili pri umetniških dejavnostih. Svoje načrtovanje
dejavnosti bi lahko še nadaljevali v tej smeri na način, da bi vključili še več
nestrukturiranega materiala v vzgojno delo.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (2004). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo;
Železnik, M. (2010). Nestrukturirani material in miselni izzivi. V: Vzgojiteljica XII,  št. 2, str. 13–15.
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Neusmerjene likovne dejavnosti

Povzetek
Otrokovo igrivo odkrivanje in spoznavanje sveta je zelo ustvarjalno in izvirno. Prav
zato pa je še kako pomembna vloga odraslega (vzgojitelja) pri organiziranju
spodbudnega okolja, ki otroka pritegne k ustvarjanju, raziskovanju in
eksperimentiranju z materiali in s prostorom.

Ključne besede: likovna umetnost, neusmerjena likovna dejavnost, likovni kotiček.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
Prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja otroka spodbuja k odprtosti in želji po
izražanju (Kurikulum za vrtce 1999). »Varen in svoboden otrok razvija in udejanja svoje
ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi lasten način« (Kurikulum za vrtce 1999, str.
31).

Metoda dela in vloga vzgojitelja
Pri usmerjenih likovnih dejavnostih se v predšolskem obdobju poslužujemo različnih
metod. »Pri neusmerjenih likovnih dejavnostih ne uporabljamo posebnih metod, ampak
poskrbimo za: sproščeno vzdušje, ustrezne prostorske pogoje in vse potrebne materiale«
(Vrlič 2001, str.133).

Sproščeno vzdušje pri neusmerjenih dejavnostih ni pogojeno le s sploščnim vzdušjem
v igralnici, temveč se je treba zavedati, da se bo otrok sproščeno likovno izražal takrat,
ko ne bo obremenjen z visokimi pričakovanji odraslih. Vloga vzgojitelja pri usmerjenih
in še posebej pri neusmerjenih dejavnostih je predvsem spodbujati otroke k svobodnemu
likovnemu izražanju, splošni ustvarjalnosti pri uporabi sredstev in prostora ter
doživljanju ugodja in veselja ob le-tej (Vrlič 2001).

Kot ustrezne prostorske pogoje Vrlič (2001) izpostavlja dostopnost raznolikega
materiala, dovolj velike in raznolike delovne površine (delo za mizo, na tleh, slikarskih
stojalih) in kotiček, ki je vsaj delno pregrajen in na ta način ločen od dogajanja v ostalem
delu igralnice. Hohmann in Weikart (2005) pa dodajata še prostor za razstavljanje, kot
so nizki panoji, police itn. Različni avtorji navajajo še nekatere druge pogoje, kot so
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primerna svetloba v bližini navadnih ali strešnih oken, pralna tla, prostor za sušenje
izdelkovin še bi lahko naštevali.  Meniva, da je prostor zagotovo pomemben element,
vendar pa v vrtcih pogosto ni mogoče zadostiti nekaterim pogojem, bodisi zaradi
omejenosti prostora ali pomanjkanja namenskih prostorov za specifične dejavnosti.
Seveda pa nas to ne sme omejevati pri organiziranju likovnih kotičkov, ki omogočajo
otrokom prosto pot pri ustvarjanju in raziskovanju materialov ter razvijanju lastnih
potencialov.

Po Vrliču (2001) je dostopnost in razpoložljivost različnih materialov in sredstev za
ustvarjanje ključna pri omogočanju prostega likovnega ustvarjanja. Otrok je pri
svobodnem likovnem delu manj usmerjen in obremenjen z izdelkom, kadar ima na
voljo dovolj različnih materialov, sredstev in pripomočkov.

Likovni kotički - primeri dobre prakse
Likovni kotiček je za nekatere otroke kraj za raziskovanje materialov. Tu mešajo, valjajo,
režejo, zvijajo, zgibajo, sestavljajo in razstavljajo stvari, kombinirajo in preoblikujejo
materiale (Hohmann in Weikart 2005). V vrtcu je pogosto moč opaziti, da se v likovnih
kotičkih, ki so namenjeni prostemu likovnemu ustvarjanju otrok, največkrat nahajajo
predvsem barvice, flomastri, škarje in lepilo ter papir.

V nadaljevanju izpostavljava primer dobre prakse, in sicer t. i. »ustvarjalni kotiček«, v
oddelku otrok starih 5–6 let (Skica 1). Otroci v kotičku iz različnih materialov izdelujejo
slike, voščilnice za starše in stare starše, vstopnice za njihove plesne, pevske ali druge
predstave, pisma drugim otrok in staršem, knjige, pokrivala in še bi lahko naštevali.
Ideje za ustvarjanje črpajo iz aktualnega dogajanja na oddelku, od doma in okolice ter
njihove igre.

Opažava, da se v kotičku najpogosteje zadržujejo deklice. Deklice so pri ustvarjanju
veliko bolj motivirane, izvirne, originalne. Na drugi strani pa ideje pri ustvarjanju
pogosteje kot dečki kopirajo druga od druge. Skica 1: Ustvarjalni kotiček
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Avtorica skice: Maja Višček (fotografije so obdelane s Fotor Photo Effects)

Pomen otrokove ustvarjalnosti
Jontes (2003) trdi, da je otrok spontano ustvarjalen le, če je pri tem lahko svoboden,
iniciativen, radoveden, originalen, spontan, igriv in so zato njegova likovna dela lahko
drugačna, presenetljiva, izven pričakovanj … Po besedah MaryAnn F. Kohl (2014) otrok
skozi likovne dejavnosti razvija in pridobiva različne življenjsko pomembne spretnosti
in sposobnosti, in sicer komunikacijske spretnosti, zmožnost reševanja problemov,
socialne in čustvene spretnosti in fino motorične spretnosti. Otrok z likovnim
ustvarjanjem lahko s slikovnimi podobami izrazi čustveno komponento predhodne
izkušnje. To nam lahko izraža preko različnih sistemov ekspresivnih struktur, s
katerimi izraža čutne in čustvene izkušnje (Jontes 2007). Likovna umetnost presega
verbalni jezik pri izražanju čustev, ki morda sicer ne bi bila izražena.

Preko likovnih dejavnosti otrok razvija tudi zmožnost reševanja problemov, saj otrok z
likovnim ustvarjanjem in manifestacijo likovnih idej preizkuša različne možnosti in se
sooča z različnimi izzivi, podobno kot znanstvenik, ko preizkuša in išče rešitve (Kohl
2004). Meniva, da je to še posebej izrazito pri neusmerjenih likovnih dejavnostih, saj
otrok izhaja iz samega sebe in lastnih potencialov.

Otrokova motivacija pri neusmerjenih likovnih dejavnostih namreč ne izhaja iz želje
oz. težnje, da ustvari končni izdelek čim hitreje, čim bolj estetsko, predvsem glede na
merila odraslih (pogosteje staršev). Jontesova (2003) razlaga, da so otroci vpeti v svoje
okolje in zato pričakovanja vzgojiteljev, staršev in drugih velikokrat vplivajo nanj, pri
čemer obstaja nevarnost, da ta otroka zatrejo ali pa celo odvrnejo od likovnega izražanja
in oblikovanja.

Meniva, da je pri neusmerjenih dejavnostih pomembno, da otrok izhaja iz samega sebe
in lastne želje po ustvarjanju ter raziskovanju materialov in prostora. Otrok si še posebej
med neusmerjenimi dejavnostmi »dovoli« biti izviren, originalen. Jontesova (2003) pravi,
da otrok takrat riše, ker to rad počne oz. čuti potrebo, da se izrazi.

Likovna umetnost omogoča otroku kontrolo vnosa lastnega truda in spoznavanje
svojih zmožnosti ter sprejemanje odločitev glede nadaljnjih korakov, potez kot tudi
cenjenju truda drugih (Kohl 2014). Tudi z neusmerjenimi likovnimi dejavnostmi otrok
razvija socialne in čustvene spretnosti in gradi pozitivno samopodobo, saj so njihove
likovne zamisli njim lastne in zato originalne. Četudi so otroci željni potrditve odraslih,
je pogosto moč opaziti, da je zadovoljstvo še toliko večje, ko se otroci zavedajo, da so
nekaj dosegli sami zlastnim trudom.

Pomemben del k razvoju fino motoričnih spretnosti, ki postanejo še kako pomembne
prav v šolskem obdobju, prispevajo prav likovne dejavnosti (tako načrtovane kot proste)
in sicer z dejavnostmi, kot so slikanje, lepljenje, rezanje, zgibanje itn. Vse to pomaga
otroku razviti fino motorične spretnosti in nadzor nad različnimi materiali in sredstvi
(Kohl 2014).

Otroci v okviru prostih likovnih dejavnostih poleg cilja razvijanja ustvarjalnosti
dosegajo še vrsto drugih, kot so razvijanje vizualno-prostorskih predstav, spoznavanje
likovnega jezika, razvijanje občutljivosti za likovno izražanje, spoznavanje likovnih
sredstev in tehnik, spoznavanje umetnosti, razvijanje estetske občutljivosti (Jontes
2003).
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Sklep
Prosto likovno ustvarjanje je ključno za razvoj otrokove ustvarjalnosti, saj zamisli
prihajajo iz njih samih. V skladu z besedami MaryAnn F. Kohl (2014), ki pravi, da je
umetnost izkušnja, ki zahteva svobodo misli, raziskovanje in analiziranje, otroku ni
potrebno ustvariti mojstrovine, da bi izkusil polnost umetniškega doživetja, kajti
»umetnost je proces, ne izdelek«.
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Maja Anderlič Može, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Sežana

Pametni material kot likovno sredstvo
in motivacija

Povzetek
Menim, da dajemo preveč poudarka končnemu otrokovemu  izdelku, risbi, sliki ali
skulpturi, ki jo otroci izdelajo in premalo pozornosti posvečamo samemu procesu
ustvarjanja. Prav zaradi tega sem se odločila, da poizkusim z drugačnim pristopom,
pri katerem bi več poudarka dala samemu ustvarjalnemu procesu, med katerim bi
se otrokom odpirala vedno nova vprašanja, izvabljale hipoteze in vzbujala želja po
eksperimentiranju. Uporabljala sem t. i. »pametni material« in ga otrokom ponudila
kot likovno sredstvo ter ga hkrati uporabila kot  motivacijo.

Ključne besede: ustvarjalnost, motivacija, pametni material.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ustvarjalnost
Načelo ustvarjalnosti je osnovno načelo likovne vzgoje. Otrok mora imeti pri likovnem
izražanju ves čas možnost lastnega ustvarjalnega dela. Noben postopek, napotek
odraslega ne sme ovirati razvoja otrokovih ustvarjalnih sposobnosti. Razvoj
ustvarjalnosti je kompleksno početje, ki je vtkano v vse vsebine likovne vzgoje otrok.
Tako meni tudi Vrlič (2001), ko pravi, da je načelo ustvarjalnosti najpomembnejše načelo
likovne vzgoje otrok in da je ustvarjalnost pomembno gibalo likovne umetnosti ter
pomembna kakovost osebnosti in da je nenazadnje človeška ustvarjalnost osnovno
gibalo humanega razvoja človeštva.

Vzgojiteljica, ki hoče biti dovolj dobra pri spodbujanju ustvarjalnosti pri otrocih, mora
biti sama dovolj ustvarjalna, domiselna. Otroci morajo imeti prosto pot pri kreativnem
izražanju, kar pomeni, da sami predlagajo nekatere dejavnosti. Vzgojiteljica otrokom
postavlja najenostavnejša vprašanja, vprašanja, ki zaposlijo otrokovo logiko, taka, ki
izzovejo otrokovo pojmovanje. Predvsem pa morajo biti to konkretna vprašanja. Biti
moramo zelo pozorni na ustvarjalno izražanje in dejanja predšolskega otroka. Nikoli
ne smemo zavračati njihovih zaznav kot nesmisel ali domišljijo. Če cenimo otrokovo
izvirnost v tem obdobju, s tem pomagamo ohraniti te pogosto prezrte razsežnosti
otrokove genialnosti.
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»Naša naloga, zahvaljujoč kreativnosti, je pomagati otrokom, da se povzpnejo na svojo
lastno goro in to čim više je mogoče. Nihče ne more narediti več od tega« (Malaguzzi,
Reggio Emilia).

Motivacije za likovne dejavnosti
Motivacija je proces vzbujanja človekove dejavnosti, njenega usmerjanja na določene
predmete, da bi dosegli določen cilj. Motivi so gibalne sile, ki dejavnosti izzivajo, krepijo
in usmerjajo v cilje (Tacol 1999). Motivacija je lahko notranja ali pa zunanja, je »tisto, kar
človek hoče« in je zelo pomembna pri likovni vzgoji. Motivacija se pojavlja v obliki
nagnjenj, potreb, želja, interesov, teženj, hotenj, je zelo pomembna duševna funkcija – je
proces, ki sproži otrokovo dejavnost, jo usmerja na določene objekte, uravnava vedenje
in ga poenoti. Vzgojiteljeva strokovna in dobra izbira najrazličnejših motivov,
materialov, orodij in tehnik je pomemben element za čim večjo motivacijo. Med elemente
motivacije za likovno izražanje štejemo vse, kar daje pobude za likovno izražanje, ga
usmerja in mu določa intenzivnost in trajanje. Najpomembnejši elementi, ki to
omogočajo, so:

- vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno dejavnost,

- notranja in zunanja motivacija,

- storilnostna motivacija,

- zavest o cilju in učenju,

- nivo aspiracije,

- likovni motiv, materiali, orodja in tehnika (prav tam).

Pametni material kot likovno sredstvo in motivacija
Likovni material, ki je subtilno pripravljen, z upoštevanjem otrokovega likovnega in
celostnega razvoja, je t. i. pametni material. Reggio vzgojitelji definirajo pametne
materiale kot tiste, ki vabijo k postavljanju vprašanj, vzpodbujajo radovednost in
eksperimentiranje. Inteligentni materiali, kot jih imenujejo v Reggio Emilia, vzdržujejo
ravnovesje med enostavnostjo in kompleksnostjo. Inteligentni materiali vzbujajo
začudenje in navdušenje, zato se otroci tako radi vrnejo k njim. To so materiali, ki ne
ustrezajo neposredno, temveč odpirajo vprašanja, izvabljajo hipoteze in vzbujajo željo
po eksperimentiranju. Pametni material je lahko:

a) naraven material: drevesni listi, vejice, storži, kostanji, razna semena, glina ...

b) nestrukturiran material: papir (raznih oblik, barv, debelin, taki, ki prepuščajo ali
odbijajo svetlobo, razni trakovi (iz blaga, usnja ...), zamaški (plutovinasti in
plastični), oblečena žica, kartonaste škatle, karton (raznih oblik, debelin in barv)
…

Pri izboru pametnega materiala pazimo na likovne prvine (barva, velikost, črta, oblika)
in na kompatibilnost materiala. Pomembno je, da različnih elementov pametnega
materiala otroci ne lepijo, kajti ob lepljenju se ukvarjajo z lepilom in se posledično ne
ukvarjajo z barvami in oblikami, ki jih ponuja pametni material.

Vzgojitelj mora biti kreativen in subtilno izbirati materiale, ki jih ponudi otroku. S
samo postavitvijo materiala vzpodbudi otrokovo pozornost in ga motivira za
ustvarjanje. Npr: postavi kostanje na kupček, palčke zloži poleg, da se križno prekrivajo,
kose blaga razprosti po mizi. Dodatno motivacijo med samim otrokovim ustvarjanjem
pa lahko vzgojitelj spodbudi z dodajanjem novih elementov pametnega materiala.

- Ustrezno zmešana barva v lončku s čopičem, kjer razvijamo zmožnost gestualnega
slikanja in odkrivanja oblik.
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- Risarski material: svinčniki različnih debelin, oglje, voščenke, barvni svinčniki,
krede, kjer razvijamo zmožnost risanja. Te tehnike risanja pridejo v poštev, ko
otrok aktivno raziskuje naravne in umetne objekte, naravne pojave ali neko
»akcijo« (kolovrat, ura na ročno navijanje, kavni mlinček na ročno vrtenje ...). V tej
tehniki otroci lažje izražajo svoja čustva.

To, kar opredeljuje inteligentne (pametne) materiale, je nasprotje med konkretnimi-
neposredno zaznavnimi lastnostmi in skritimi (zato bolj abstraktnimi) lastnostmi.
Predstavljajo nasprotje med vsakdanjin in neobičajnim. Inteligentni materiali so tisti,
ki se iz običajnega lahko spremenijo v nepredvidljivo in sprožijo razmišljanje, lahko pa
le čudenje in ostanejo »skrivnostniin čarobni.

Cilj uporabe pametnega materiala je razvijati kreativno mišljenje in ustvarjanje skozi
otrokovo še razvijajoče se mišljenje. Če otroku priskrbimo zanimive materiale in
opazujemo, kaj bo po svoji presoji ustvaril iz njih, bomo storili največ. Nastajanje
umetnine v ustvarjalnem procesu je čudež, ki si ga je vredno ogledati.

Kako so potekale dejavnosti?

Prva dejavnost
Cilj: otrok razvija sposobnost umetniškega izražanja, čutnega, čustvenega, miselnega,
estetskega invrednostnega doživljanja (Kurikulum za vrtce 1999).

Pametni material: drevesni listi (ploskev), drevesne palčke (črta), kostanji (točka).

Kasneje sem dodala še: kolaž papir, srebrno folijo in trakove iz blaga.

Ta pametni material sem izbrala, ker ga otroci poznajo. Otroci so sedeli okrog miz.
Ponudila sem jim material, ki sem ga zložila na mizo (kostanje razgrnjene čez mizo,
palčke prekrižane druga čez drugo, liste položene na kup), in jih povabila k ustvarjanju.
Za podlago sem jim dala risalni list. Vsakega otroka posebej sem vzpodbujala k
likovnemu izražanju. Med ustvarjanjem sem jih spraševala, kaj predstavlja posamezna
postavitev materiala oz. kaj so izdelali. Nekateri otroci so uporabili ves material, ki so
ga imeli na razpolago, nekateri pa ne. Nekateri so se tudi večkrat likovno izrazili tako,
da so svoj končni izdelek podrli in postavili drugega.

April, 4 leta: »To je sedaj postelja. Potem mama pokrije še z dekco.«

Druga dejavnost
Cilj: otrokovo kreativno mišljenje v procesu ustvarjanja postane vidno.

Pametni material: slano testo v svaljkih (črta), slano testo v kroglicah (točka), razni
kartončki (ploskve), plutovinasti zamaški.
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Slano testo sem izbrala, ker so bili otroci stari 1–2 leti, ko so se z njim že srečali in radi
ustvarjajo z njim. Za plutovinaste zamaške in kartončke sem želela, da so še dodatna
vzpodbuda k ustvarjalnosti, saj jih otroci še niso poznali. Material sem položila na
mizo, jim dala podlago v velikosti risalnega lista in jih prepustila ustvarjanju. V začetku
so si otroci material le ogledovali, a kmalu za tem so ga kar pogumno prijeli v roke in
začeli raziskovati. Slano testo so valjali, gnetli in trgali. Kartončke so zlagali drugega na
drugega, jih zvijali, z njimi rezali slano testo, kot bi to počeli z nožem. Plutovinaste
zamaške pa so uporabili kot štampiljke ali za kotaljenje sem ter tja po formatu.

Hanna, 16 mesecev: »Moja mami.«

Tretja dejavnost
Cilj: ustvarjanje risbe skozi razvijajoče se otrokovo mišljenje.

Tokrat sem želela motivirati otroke z »akcijo«. V vrtcu smo imeli na obisku predico, ki je
otrokom pokazala, kako se prede volno s kolovratom. Otroci so si z zanimanjem ogledali
predstavitev in tudi sami poskušali s predenjem. Otroci so videli cel proces. Ta izkušnja
se mi je zdela zelo dobra, saj je motivacija dobra le, če je nova, sveža, če ima dramatične
zaplete, če je nabita z emocijami, če je spektakel, skratka, če se na nek nov, intenziven
način dotakne otrokove zvedave odprte duše.

Pametni material: oglje.

Ta material oz. tehniko risanja sem izbrala, ker je enostavna in daje otrokom možnost
spoznavanja različnih materialov. S tem sem želela omogočiti otrokom, da bi ob
ustvarjanju uživali, raziskovali in razvijali svoje kreativno mišljenje. Ko je predica odšla,
nam je pustila kolovrat. Tako so ga lahko opazovali, ob tem podoživljali »akcijo« in
začeli z ustvarjanjem. Ob tem so veliko pripovedovali kaj rišejo. Izjave otrok:

»Narisala bom kolovrat in nono Pavlo.Tako je držala kolovrat, za tiste ročke, glej.

»Tako držiš kolovrat in delaš volno.«

»Potem tako pritiskaš z nogami, na tiste tačke, tukaj, poglej na to nogo.«

»Poglej, kako se vrti, pedal gre gor in dol in se vrti okrog. Tako hitro se vrti okrog.«
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Sklepne misli
Prepričana sem, da sem ponudila otrokom novo in zanimivo izkušnjo. Slehernemu
otroku bi bilo potrebno pri likovni vzgoji nuditi možnost, da v čimvečji meri razvija
ustvarjalnost, pridobi čimveč znanja, razvija dobre medčloveške odnose, večjo
zavednost, odgovornost ter čimvečjo motorično spretnost in emocije. Med samim
ustvarjanjem z otroki sem razmišljala tudi, kako se v sedanji praksi daje preveč povdarka
končnemu izdelku. To je risbi, sliki ali skulpturi, ki jo otrok izdela, medtem ko se
samemu procesu posveča premalo pozornosti. Zato sem zelo zadovoljna, da sem med
tem izzivom dosegla, da ustvarjajo svobodno, da dobijo konkretno izkušnjo, ki je zelo
pomembna pri ustvarjanju in da se hkrati nekaj naučijo in nato to znanje prenesejo
naprej. Pri takem pristopu otroci res ustvarjajo in se svobodno izražajo. Zamislila sem
si geslo »Izdelek ni cilj, pomemben je proces«, kajti s takim ustvarjanjem lahko otroci
raziskujejo in preizkušajo različne materiale in uživajo ob tem, kar bo nastalo. Za
uresničevanje umetniških idej ni napačne poti, je samo njihova lastna pot. Oni so
umetniki.
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Kdo ali kaj pušča sled?

Povzetek
Med sprehodom z otroki po gozdu smo v snegu opazili sledi. Otrokom so se porodila
različna vprašanja. Strokovni delavci smo jih z vprašanjem, kdo ali kaj pušča sled,
napeljali na razmišljanje in iskanje odgovorov. Skupaj smo se tako seznanili z
grafično umetnostjo, otroke pa spodbujali pri njihovi kreativnosti in razvijanju
domišljije.

Ključne besede: raziskovanje, ustvarjanje, likovno izražanje, odtis.

Z likovnim ustvarjanjem spodbujamo otrokovo naravno nagnjenje do likovnega
izražanja, razvijamo in krepimo  otrokovo samostojnost, ustvarjalnost in iznajdljivost
ter jih  seznanjamo z različnimi likovnimi tehnikami, materiali, orodji, postopki. Ob
spoznavanju in raziskovanju sveta okoli sebe in ob funkcionalnem učenju pa se otroci
kognitivno razvijajo in pripravljajo na življenje. Otrok se ne more polnovredno razvijati,
če nima možnosti, da bi se svobodno in konstantno likovno izražal  (Duh, Zupančič
2009).

Med sprehodom po gozdu smo z otroki v snegu opazili sledi. Otrokom so se porodila
različna vprašanja. Strokovni delavci smo jih z vprašanjem, kdo ali kaj pušča sled,
napeljali na razmišljanje in iskanje odgovorov. Skupaj smo se tako seznanili z grafično
umetnostjo, otroke pa spodbujali pri njihovi kreativnosti in razvijanju domišljije. S tem
projektom smo želeli, da otroci opazujejo okolico, si jo razlagajo, sodelujejo, načrtujejo,
eksperimentirajo, uporabljajo različne strategije, tehnike, se učijo, igrajo, razvijajo
domišljijo, spoznavajo nove materiale in z njimi manipulirajo, ustvarjajo, razvijajo in
uporabljajo vsa čutila, se vključujejo v ponujene dejavnost in se s pomočjo umetnosti
izražajo na sebi lasten način.

Skozi ves projekt smo sledili cilju, da otroci z raziskovanjem in manipuliranjem sami
iščejo rešitve, ideje, načine, postopke, sredstva za likovno izražanje – odtiskovanje – in
da s svojim preizkušanjem presegajo meje umetnosti. Vsi odrasli, ki smo usmerjali in
spodbujali dejavnosti, smo velik poudarek namenili procesu, ki se nam je zdel
pomembnejši od rezultatov. Velik izziv pa nam je bil tudi povezovanje likovne umetnosti
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z vsemi področji kurikula, posebno z matematiko in naravo.

Od stopinje do razstave
Otroci so v snegu opazili različne sledi. Otrokom so se porodila različna vprašanja, npr.
»Kdo je to naredil? Kako je to nastalo? Čigava je sled?«. Ko smo prišli v vrtec, smo se o
vsem doživetem pogovorili. Prišli smo do ideje in želje, da raziščemo kdo ali kaj pušča
sled. To je bila tudi motivacija za naše nadaljnje delo in raziskovanje. Odpravili smo se
v knjižnico in poiskali vso mogočo literaturo – leksikone, priročnike, neumetnostna in
tudi umetnostna besedila, s katerimi smo si pomagali  pri raziskovanju in iskanju
odgovorov. S strokovnimi delavci smo otrokom zastavili različna vprašanja in prišlo je
do nevihte idej in zamisli, kaj in kako bomo naprej:

»Ja, ko ati zapremza, se pozna črta od gume.«

»Al pa ko se s sankam spustiš po snegu, se poznajo take črte.«

»Js sm zadnč s škornji po blatu hodu, pa so se po hiši poznale take umazane stopinje.«

Najprej smo izdelali in razstavili plakat. Na njem smo na različne načine prikazali vse,
kar so otroci že vedeli o sledeh. S tem smo motivirali tudi starše, ki so skupaj z otroki
doma iskali in v vrtec prinašali vse, kar se jim je zdelo, da bo pomagalo pri raziskovanju
in ustvarjanju.

Projekt, ki se je začel na pobudo otrok, je nastajal z vsakodnevnimi dejavnostmi, s
pogovori z otroki, z vrednotenjem, dokumentiranjem in načrtovanjem, kako naprej,
kakšen material bomo ponudili otrokom, kako ga bomo uporabili, kaj bodo otroci
pridobili. Sledili pa smo tudi otrokom, njihovim idejam, predlogom, kompetencam in
tako prav vsakemu omogočali raziskovanje in izražanje na sebi lasten način. Pri
odtiskovanju smo uporabili različne materiale in tehnike, ki smo jih postopno ponujali,
dopolnjevali in se prilagajali idejam otrok. Preizkusili smo prav vsa sredstva in material,
ki so ga  prinesli otroci.

Začeli smo z osnovnim odtiskovanjem. Najprej smo jim ponudili barve in papir in jih
povabili, da si poiščejo različne predmete v igralnici. Otroci so najprej s predmeti
manipulirali, jih tipali, sestavljali, se z njimi igrali. Strokovni delavci smo jih pri vseh
dejavnostih opazovali, jim po potrebi nudili pomoč in s fotografiranjem dokumentirali.
Otrokom je bilo najbolj zanimivo odtiskovati avtomobilske gume. S pomočjo klopi so
naredili klančino, na njo položili papir in spuščali avtomobilčke. Še prej so  gume
namazali z  gosto barvo. Poiskali so okrogle predmete in jih namazane z različnimi
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barvami spuščali po klančini. Otroci so predlagali, da bi na velik kos papirja odtisnili
tudi stol in celo mizo.

Odtiskovanje je potekalo več dni.  Nekateri otroci so odtiskovali svoje dele telesa tako, da
so si jih namazali z gostejšimi barvami. Odtiskovali so blazinice na prstih, prste,
komolce, stopala, dlani in iz odtisov delali različne likovne ritme. Ponudili smo jim tudi
slano testo, plastelin, opazovali odtise in primerjali, kdo ima večjo dlan, stopalo. Dele
telesa smo odtiskovali tudi v sneg in jih nato pobarvali z vodenimi barvami. Otroci so
ugotovili, da je odtis dlani drugačen, če imajo na roki rokavico, da imajo škornji različne
vzorce ter da imamo odrasle osebe večja stopala in dlani kot otroci.

Ponudili smo jim tudi različen naravni material. Otroci so ugotovili, da je lažje odtisniti
list drevesa, ker ima večjo površino kot oreh, z orehom pa lahko naredimo daljšo sled,
ker se kotali.

Čez nekaj dni smo jim ponudili še več materiala: steklo, prozorno folijo, čipke, brusni
papir, lepenko in jim pustili, da so z materialom najprej sami  manipulirali. Ponudili
smo jim tudi težje tehnike odtiskovanja, različne materiale in postopke, ki smo jih
uvajali postopoma, glede na starost in sposobnosti otrok.

Izdelali smo si pečatnike. Otroci so si poiskali radirko, usnje, zmečkan papir, čipke ... S
predmeti so najprej samostojno manipulirali, se z njimi igrali, samostojno odtiskovali,
kasneje pa smo odtiskovali po že vnaprej določenem vzorcu oz. zaporedju. Pri
manipuliranju z različnimi pečatniki in materialom so nastali enkratni in edinstveni
odtisi. Otroci so večkrat ponovili isto zaporedje, menjali različne materiale z različnimi
zaporedji.

Raziskovali smo tudi površine materiala, na katerega smo odtiskovali. Seznanili smo
se s tehniko frotaž oz.drgnjenko. Pri tem so si otroci pomagali v dvojicah, eden izmed
otrok je na razgibano površino položil mehak papir, drugi pa je preko njega drgnil z
voščenko temne barve. Pri tej tehniki so otroci raziskovali vse možne površine v vrtcu,
na igrišču, v gozdu. Zelo pomembno je tudi, da so se učili sodelovati.

Najbolj zanimiv je bil otrokom frotaž, ki je nastal z drgnjenjem površine na  lego
gradnikih. Otroci so z namenom, da naredijo določeno sliko s tehniko frotaža, iskali
točno določene oblike – trikotnik za prometni znak, krog za gume, kvadrat za hišo …

Opazila sem, da so si nekateri otroci naredili načrte oz. skice, nato pa na podlagi skice
poiskali primerne predmete. Zelo zanimivo je bilo opazovati otroke, kako so se med
seboj pogovarjali, razpravljali, pripovedovali, spreminjali načrte, dogovarjali, primerjali,
oblikovali.

Projekt je potekal v mesecu januarju in februarju. Otroke smo ob tem seznanili s
pesnikom, dr. Francetom Prešernom. Njegov portret so otroci upodobili s svinčnikom,
kasneje pa smo te skice s temnejšo tempera barvo prenesli na  steklo in odtisnili na
papir.

Otrokom smo ponudili tudi računalnik, kjer je v programu slikar z miško svobodno
risal in se igral z barvami in oblikami. Njegovo končno računalniško grafiko smo tudi
natisnili.

Zaključek
Naš vrtec je grajen po načelih koncepta Reggio Emilia. Imamo velik osrednji prostor, v
katerega skupaj z otroki »postavljamo« kotičke. Tokrat so bili v kotičkih različni
materiali za različne tehnike. Otroci so po lastnem interesu ustvarjali in prehajali iz
kotička v kotiček. Dopuščali smo jim popolno svobodo raziskovanja in uporabljanja
materialov. Prav zato so izdelki izražali otroško neposrednost, izvirnost in drugačnost.
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Strokovni delavci in otroci smo bili mnenja, da so izdelki presegli naša pričakovanja in
da jih bomo zato razstaviti in pokazali vsem obiskovalcem vrtca. Razstavo smo v okviru
slovenskega kulturnega praznika postavili na spodnjem »trgu« našega vrtca.

Izdelali smo tudi plakate z vabilom na razstavo, jih razobesili po vrtcu in po našem
mestu. Vabilu se je odzvalo kar veliko naših staršev, prišli pa so tudi ravnateljica,
županja in še nekaj uglednih gostov. Ob odprtju razstave smo vsi otroci in strokovni
delavci zapeli slovensko himno, izvedli kratek kulturni program in si skupaj z vsem
gosti ogledali razstavo. Zanimivo je bilo opazovati, kako so otroci ponosno in
navdušeno vodili odrasle po razstavnem prostoru.

V ustvarjalnem procesu, ki je temeljil na teorijah, idejah, in ustvarjanju otrok, so se iz
materialov, ki so jih poiskali, razvijali kreativnost, igra, sodelovanje in funkcionalno
učenje. Nastali so izdelki, na katere so bili otroci zelo ponosni. S tem se je dvignila tudi
njihova samopodoba in občutek, da zmorejo.

Literatura:
Denac, O. in Vrlič, T. (2008). Umetnost. V: Otrok v vrtcu, priročnik h Kurikulu za vrtce, ur. Ljubica Marjanovič Umek.
Maribor: Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Sodobna likovna umetnost. (2009). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
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Krajinska umetnost v vrtcu

Povzetek
Prispevek z naslovom Krajinska umetnost v vrtcu je sestavljen iz teoretičnega in
praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena umetnost v vrtcu vezana na
nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Na kratko je predstavljena sodobna
umetnost ter ena od zvrsti konceptualne umetnosti – krajinska umetnost (Land
Art/Earthworks). V nadaljevanju je predstavljen sodoben likovni način, ki je bil
uporabljen pri neposrednem delu z otroki v prvem in drugem starostnem obdobju.
Rezultat dejavnosti je viden kot velik interes otrok za dejavnosti, razvijanje
individualnih potez posameznika ter izhajanja iz otrokovega neposrednega okolja.

Ključne besede: likovna umetnost v vrtcu, krajinska umetnost.

Umetnost v vrtcu
Otroci se v predšolskem obdobju odzivajo na različne dražljaje, ki prihajajo iz okolja, v
katerem se gibljejo. Otrokova domišljija, raziskovanje, izkušnje in doživljanje pa ga
privedejo do nuje po izražanju. Umetnost otroku omogoča udejanjenje raznih dogodkov
in doživetij. Zupančič in Duh (2009: 7) navajata, da nam Kurikulum za vrtce (1999) prav
tako narekuje, da naj bi pri likovnih dejavnostih, kot delu umetnostnih področij, na
globalni ravni skrbeli za stik otrok z umetnostjo, za razvijanje sposobnosti
komuniciranja prek umetnosti, za razvijanje specifičnih umetniških nadarjenosti, za
umetniško izražanje, umetniško čutenje. Prav tako navajata, da je globalne cilje, kot so
zapisani v Kurikulumu za vrtce (prav tam), možno uresničevati samo in izključno prek

»Otrok je na vseh področjih dejavnosti
izumiteljski in ustvarjalen, nekaj specifike pa je

vezane na področje umetnosti«

(Kurikulum za vrtce 1999: 37)
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soočanja otroka z umetniškim delom. V sklopu likovnih dejavnosti z umetniško sliko,
risbo, grafiko, s kipom, z arhitekturo, instalacijo.

Umetniško likovno delo prav tako lahko predstavlja otroku spodbudo za lastno likovno
izražanje. Kot navajata Zupančič in Duh (2009, str. 6), se otrok ob neposrednem
opazovanju umetniškega dela odziva, ga interpretira ali domišljijsko predela. Prav tako
navajata (prav tam, str. 8), da je neposreden stik z umetnino v predšolskem obdobju
izjemno pomemben. Otrok si namreč ob neposrednem stiku z umetniškim delom razvija
občutek za lepo. Prav tako je v državnem dokumentu zapisano, da estetsko doživljanje,
ki je intenzivno čutno in intuitivno spoznanje doživetja, otrok izrazi v umetnosti in ga
opredeljuje z estetskimi pojmi lepo, smešno, grdo, pri tem pa se odražata otrokov
prilagojeni čut za umetniški red in privzgojeni čut za lepo, ki ga oblikujeta socialno in
kulturno okolje. Prav okolje otroku nudi veliko možnosti raziskovanja in možnosti
izražanja.

V začetku 20. stoletja je v umetnosti pričela veljavo dobivati ideja, ne več sama izvedba
umetnine. Gre za tako imenovano konceptualno umetnost, ki izhajajo iz idej (Zupančič
in Duh 2009). Ena od zvrsti konceptualne umetnosti je tudi krajinska umetnost (Land
Art /Earthworks).

Krajinska umetnost
Umetniško gibanje »Land Art« naj bi razumeli kot umetniški protest proti
komercializaciji umetnosti ob koncu leta 1960 v Ameriki. Ustvarjalci zavračajo muzeje,
galerije kot razstavne prostore njihovih del, posegati začnejo v naravo. Njihova dela so
po navadi neobstojna, saj so podvržena vremenskim spremembam, naravnim
dogajanjem, umetniki posegajo v naravo z velikimi projekti, ki jih dokumentirajo ter
razstavljajo s pomočjo fotografij in videoposnetkov. Eden najbolj znanih avtorjev
krajinske umetnosti je Robert Smithson z najbolj znanim delom Spiral Jetty iz leta
1970. Uredil je kamenje, zemljo in alge v 460 metrov dolgo spiralo, ki je izbočena iz Great
Salt jezera v Utahu v Ameriki. Obseg dela, ki je viden, je odvisen od višine vodnega
nivoja. Od časa, ko je delo nastalo, je bilo že večkrat popolnoma prekrito z vodo. Drugi
pomembni avtorji, ki se ukvarjajo s krajinsko umetnostjo so: Christo in Jeanne Claude,
D. Oppenheiem, Walter de Maria, Richard Long, A. Goldsworthy (Zupančič in Duh,
2009, http://crnivran.wordpress.com/2013/06/15/land-art-kaj-kdaj-kdo-kako/). Prav
reprodukcije umetnika Andy Goldsworthy so otroke spodbudila k raziskovanju,
posnemanju, ustvarjanju – tako na prostem kot v prostoru.

Praktični primeri

Krajinska umetnost v prvem starostnem obdobju

Starost otrok: 2–3 leta

Izhodišče za načrtovanje likovnih dejavnosti:

- ob spomladanskem čiščenju smo na igrišču našli veliko kamnov, ki so jih otroci
imeli možnost sortirati, prenašati, prevažati. Otrokom sem želela ponuditi nekaj
več, zato sem jim pripravila reprodukcije (fotografije iz spleta) umetnika A.
Goldsworthy-a. Otroci so na fotografijah prepoznali materiale in takoj izrazili
željo po poustvarjanju.

Cilji:

- otrok se spoznava umetnika in njegova dela,

- otrok uživa v likovnem poustvarjanju ob neposrednem stiku z umetniškim delom
umetnika.
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Dejavnosti:

- Seznanitev otrok z reprodukcijami A. Goldsworthy-ja. Skupaj smo si ogledali
fotografije umetnika, ugotavljali, kakšne materiale je uporabljal, kaj je na
fotografiji. Dejavnost je potekala v igralnici.

- Na prostem: otrok si izbere poljubno fotografijo in poišče materiale ter poustvarja
po umetniku.

- Fotografiranje nastalih »umetnin«.

- Ogled nastalih del na računalniku.

Analiza dejavnosti:
Otrokom so bili sami kamni, s katerimi so se predhodno veliko poigravali, sortirali in
prenašali velika motivacija za usmerjeno igro. Sam ogled fotografij umetnika je otroke
zelo pritegnil. Želja po igranju s kamni je bila zelo velika, prav tako je bila vztrajnost
dolgotrajna. Ob ogledu nastalih del so zgovornejši opisovali, kje so podobnosti s
fotografijo. Ob ogledu nastalih fotografij so prepoznavali svoja dela, poiskali fotografije
umetnika in jih primerjali na ekranu računalnika. Otroci so vsakodnevno posegali po
fotografijah in poustvarjali. Dejavnosti smo predstavili tudi na zaključni prireditvi s
starši.

Slika 1 Poustvarjanje po umetniku

Krajinska umetnost v drugem starostnem obdobju

Starost otrok: 4–6 let

Izhodišče za načrtovanje:

- Jesenski čas, izobilje naravnih materialov v gozdu, prinašanje naravnih
materialov v igralnico.

- Uporaba naravnih materialov kot umetniško sredstvo.

Cilji:

- Otrokom približati sodobno umetnost (krajinsko umetnost).

- Otrok spoznava umetnika A. Goldsworthy-ja in njegova dela.

- Otrok podoživlja njegova dela z lastnimi aktivnostmi.

- Otrok ustvarja lastne slike iz naravnim materialov.

Slika 2 Zaključna prireditev –
sodelovanje s starši

Slika 2 Zaključna prireditev – sodelovanje s starši
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Dejavnosti:

- Ogled umetnikovih del preko računalnika.

- Izbor otrokovih najljubših fotografij.

- Poustvarjanje po umetniku.

- Ustvarjanje lastnih slik.

-  Fotografiranje nastalih slik.

- Ogled nastalih slik na računalniku, evalvacija z otroki.

Analiza dejavnosti:
Otroke sem seznanila s sodobnim likovnim umetnikom A. Goldsworthy. Otroci so
prepoznavali oblike, materiale, ki jih je uporabljal. Pri delih so otroci ugotavljali, katere
materiale imajo, kaj potrebujejo. Pri ogledu fotografij so si izbrali po eno, po kateri so
poustvarjali. Ob nastalih delih so ugotovili, da njihovih slik iz naravnih materialov ni
mogoče pospraviti, tako so se srečali fotografijo. Ob dejavnostih so imeli možnost sami
fotografirati svoja nastala dela. Kasneje smo si jih ogledali na računalniku, kjer so
vrstnikom povedali kaj so ustvarjali in s čim. Največji izziv je bil otrokom sestaviti novo
sliko na temo Rožni griček.

Slika 3 Rožni griček

Sklepne misli
Krajinska umetnost pritegne tako najmlajše kot starejše otroke. Povsem se lahko
strinjamo s trditvami Zupančiča in Duha ter z zapisom v Kurikulumu za vrtce (1999), da
ob primerni predstavitvi del sodobnih likovnih umetnikov otroci dela doživijo,
interpretirajo, poustvarjajo ter kasneje ustvarjajo po lastni presoji. Najmlajši so v večini
primerov poustvarjali umetniška dela. Najstarejši otroci pa so odkrili, da jim material,
ki so ga imeli na voljo, nudi neizmerno veliko možnosti izražanja iste vsebine, možnost
poustvarjanja lastnega dela po lastni fotografiji, primerjanja nastalih del z vrstniki,
iskanje različnih možnosti postavitev in obstojnost materialov.

Literatura:
Duh, M. in Zupančič, T. (2009). Sodobna likovna umetnost v vrtcu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
http://crnivran.wordpress.com/2013/06/15/land-art-kaj-kdaj-kdo-kako/ (pridobljeno 08. 11. 2014).

Slika 4 Rožni griček (avtor izdelka in
fotografije: Kirina: 5,6let)
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Ustvarjalec

Povzetek
Med umetniki me navdušujejo zlasti Salvador Dali, Gustav Klimt, Rosina
Wachtmeister. Zadnja je ilustratorka, ki rada riše mačke z dodatki zlatega in
srebrnega kolaža. Omenjeni umetniki gradijo svoje umetnine barvno in
kompozijcijsko na način, ki ne pritegne le odraslega opazovalca ali opazovalca
občutljivejšega za umetniška dela, ampak tudi mlajše. Svoj odnos do umetniških
del sem želela prenesti še na otroke. Otroško ustvarjalno vnemo sem spodbudila z
opazovanjem reprodukcij mojih omiljenih umetnikov. Da bi otroci posnemali slike,
s tem pa pridobili likovne izkušnje, sem jim ponudila različen material, ki je obogatil
otroške risbe in njihovo kreativnost. Prepletali so se vizualni učinki reprodukcij in
spoznavanje paličnjakov, ki so jih vpletli v svojo izrazno likovno komponento.

Ključne besede: umetnik, ustvarjanje, reprodukcije, likovni material in tehnike.

Navdih
Želela sem, da se v oddelku štiri do petletnih otrok vsak ustvarjalno izrazi z različnimi
materiali in likovnimi tehnikami. S svinčniki in ogljem v svinčniku so narisali
paličnjake. Je bil dotik paličnjaka na roki, njihovo občutenje ali zanimanje za te
nenavadne živali, razlog, da so bile risbe raznolike, zanimive in navdihujoče? To me je
spodbudilo k raziskovanju njihovega izraznega doživljanja in prenašanju realnega
sveta v svet umetniškega izražanja. Ogled reprodukcij Dalija, Klimta, Rosine
Wachtmeister je otroke spodbudil, da so izbrali tematiko oziroma tehniko umetnika in
svojim risbam dodali še blago, krep papir, kartončke, modelčke za peko. Dodatna
spodbuda je bila knjiga Velike umetnine za male umetnike Silve Karim. V knjigi pokaže
osnovna izhodišča razmišljanja pri stiku z umetnino (Karim 2011, str. 5 ). Pravi, da je
prav, da našim najmlajšim že dovolj zgodaj pomagamo spoznati in razumeti podobe ter
jih skušamo spodbujati k lastnemu ustvarjanju (str. 8 ).

Umetnik
„Vsako jutro, ko se zbudim, občutim neizmerno zadovoljstvo: to da sem Salvador Dali in
vprašam se, vzhičen, kakšno ogromno delo bo ustvaril danes, ta Salvador Dali
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(Deschames 1988, str. 7).  Umetnik je mojster. To je odgovor otroka na vprašanje: kdo je
umetnik? Otrok pa se veseli vsakega novega dne zaradi igre in risanja. V svojem
dolgoletnem delu sem spoznala, da otroci zelo radi likovno ustvarjajo. Zelo radi rišejo s
flomastri, barvicami in voščenkami. Kot se je izrazila deklica,“ ker lepo rišem, rada
rišem,“ drugi pa je rekel, „slikam umetnine.“ Tudi v knjigi Moja prva knjiga o slikanju
sem zasledila pozitivno vrednotenje posnemanja slik umetnikov. „Včasih v galeriji vidim
otroke, ki prerisujejo slike. To se mi zdi res dobro. Tudi Picasso, ki je kasneje postal
svetovno znan slikar, je to počel kot otrok.“, pravi avtor knjige Thrän (2001, str 34). Otroci
so po opazovanju in občutenju risali paličnjake s svinčnikom in ogljem. Nato so si
ogledali umetniške reprodukcije in opazili razlike med slikami.

Deklici, ki sta se navduševali nad zlato barvo, sta narisali paličnjaka z okraski, sta se
nagibali h Klimtovi umetnini. Ena je dodala še okraske s svinčnikom. Največ so
eksperimentirali z materiali otroci, ki so bili navdušeni nad slikami Rosine
Wachtmeister. Uporabili so blago, krep papirj, modelčke za peko, kartončke ter si sami
izrezali zlate in srebrne koščke papirja. Poleg zlatega papirja so uporabili še zlate barve,
ki je bila ljuba vsem otrokom. Pri risanju ozadja je nekaj otrok raziskovalo z gobico za
risanje in opazovali so prelivanje barv. Kot si je deklica po Klimtovi predlogi pomagala
s svinčnikom, je deklica na podoben način uporabila flomastra. Narisala je noge in na
ta način je paličnjak „izstopil“ iz slike. Ena slika je le v rdeči barvi z rdečim ozadjem in
srebrnim kolažem.

Dalijeve slike se razlivajo in dajejo občutek, kot da so iz sanj. Pri opisu in čudenju nad
figurami v zraku, so jih otroci primerjali sanjam. Otroci so uporabili največ domišljije in
so svoje slike paličnjakov povzeli kot sanjske. Z veliko nogami, kot bi bili narisani od
strani, z matematičnim ozadjem iz krogov. Manj je bilo dodanih materialov, le en deček
je dodal leseno ploščico, ki jo je našel med igračami. Pobarval jo je in ji dodal še okrasno
piko. Drug deček je povedal, da je rad risal paličnjake, ker žgečkajo.

Namen likovnega izražanja je spodbujanje osebne ustvarjalnosti. Likovno izražanje
pozunanjijo z uporabo likovno-izraznih sredstev, z različnimi materiali in pripomočki
(Karim 2011, str. 4 in 5). Pomembno je, da otroci ne rišejo pod prisilo ter da jih, ko je to
potrebno, znaš spodbuditi k ustvarjalnosti. Otroka lahko začuti čustveno oviro in jo
izrazi z „ne znam“. Takemu otroku dam čas, poiščem majhne korake za spodbudo in
iščem temo za pogovor. Sodelavka pa je, ko se je to zgodilo, otroka poslala risat k terariju
s paličnjaki in mu rekla, naj ga nariše s svinčnikom tako, kot ga vidi le on. Naslednji
dan mi je narisal že novo impresivno risbo paličnjaka s flomastri. Pri nadaljnjih likovnih
ustvarjanjih ni imel več težav. Od drugega otroka v skupini je slišal stavek: „Všeč mi je
bilo, ker sem ful dobro risal“. Mogoče je tudi to pomagalo otroku s čustveno oviro, da se
je sprostil in začel uživati v risanju.

Odnos do umetnosti je zelo subjektiven, če otrokom ponudiš likovno ustvarjanje, pa
gradijo svoj odnos na lastnih izkušnjah. Otroške risbe in slike smo razstavili v igralnici
in na razstavo povabili  starše in ostale skupine v vrtcu.
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Majhni koraki za veliko ustvarjanje
Vsak bi se moral zavedati lepote okoli sebe. Če občuduješ barvito jesen z rumenim in
škrlatnim listjem, lažje izoblikuješ svoj estetski čut, saj povsod iščeš lepoto: v ljudeh, v
vsem kar te obdaja in v umetniških stvaritvah. Beatriz Tomšič Čerkez  (v Karim 2011, str.
5 ) je zapisala, da se estetska izkušnja pri posamezniku poglablja le ob njegovem
aktivnem odnosu do različne umetnosti. Pri aktivni uporabi pomaga osmisliti primarno
estetsko izkušnjo, poseben doživljaj, ki je eden od osnovnih načinov dvigovanja
kakovosti vsakdanjega življenja. Otrokom ni pomembno, da spoznajo umetnikovo
življenje, kot so mi svetovali. Veliko jim pomeni, da lahko ustvarjajo. Navdih za risanje
jim je vse, kar jim je blizu. Če jih želimo spodbuditi v občudovalce in ustvarjalce
umetnosti, moramo njihove izkušnje nadgrajevati in jim omogočiti eksperimentiranje z
materiali in barvami.

Otrok je rad posegel po barvah, materialih. Iskal je lasten likovni izraz in sam poiskal
droben dodatek, kot je lesena ploščica med igračami. Niso le preslikavali umetnikov,
bili so umetniki. Bili so ustvarjalci s polno domišljije. Tako sem poleg umetnin dobila
še paličnjaka na rolki, narisanega s flomastrom. Stvari, ki te nasmejejo in osrečijo.

Literatura:
Descharnes, R. (1988). Dali. London: Themes and Hudson, Ltd.
Karim,S. (2011). Velike umetnine za male umetnike. Ljubljana: MK.
Thrän, C. (2001). Moja prva knjiga o slikanju. Tržič: Učila International.
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Medpodročno povezovanje

Povzetek
Področje umetnosti v predšolskem obdobju predstavlja velik del aktivnosti, ki jih
načrtujemo strokovni delavci. Prisotnost praktikantov in omejeno število ur
prisotnosti le-teh ter ne nazadnje stroka nas usmerja v vse večje izzive na področju
povezovanja posameznih umetnostnih zvrsti.

Ključne besede: povezovanje, fleksibilnost, inovativnost.

○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
Vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja že dolgo ni več omejeno zgolj na delo z otroki,
temveč vsebuje tudi druge elemente dela, ki jih je potrebno smiselno načrtovati in vpletati
v dejavnosti vrtca. Pri tem mislim predvsem na sodelovanje s fakultetami in srednjimi
šolami pri mentorstvu študentom in dijakom, ki v vrtec prihajajo z različnimi nalogami,
željami in zahtevami ter nenazadnje omejitvami za hospitiranje in izvajanje nastopov.
Naloga vzgojitelja je torej načrtovanje dela, ki zajema vsa področja kurikula, hkrati pa
omogoča študentom podroben vpogled v dogajanje vrtca, obenem pa oblikuje
spodbudno učno okolje za otroke. Prepletanje vsebin različnih področij, ki so v izvedbi
dejavnosti enakovredno zastopana in ne zasnovana le kot korelacija med primarnim in
sekundarnim področjem, tako postaja rutina v načrtovanju dela, ki omogoča otrokom
spoznavanje istih vsebin skozi različna področja kurikula. Povezave nastajajo tako
rekoč na vseh ravneh področij dejavnosti in so še posebej izrazite na področju
umetnosti.

Ob zadnjem srečanju mentorjev na Pedagoški fakulteti v Mariboru so profesorji
poudarili, kako pomembno je, da sledimo navodilom fakultete in skušamo zagotoviti
izvajanje vsebin, ki si jih mora študent posameznega letnika ogledati v času praktičnega
usposabljanja v vrtcu. Posamezni mentorji se tako znajdejo pred težavo, kako zagotoviti
izvedbo vseh zaposlitev, ki jih mora opazovati študent. V tem primeru so bili
strokovnjaki na omenjenem srečanju enotnega mnenja, da je medpodročno povezovanje
nujno za doseganju ciljev, ki so si jih zastavili pri načrtovanju praktičnega
usposabljanja študentov.
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Zakaj medpodročno povezovanje?
»Medpodročno povezovanje temelji na idejah konstruktivizma Piageta, Deweya,
Brunerja, Dienesa in drugih, ki so učenje z razumevanjem ali smiselno učenje
povezovali z razumevanjem pojmov in njihovim povezovanjem v strukture znanja«
(Hodnik Čadež, Povezovalni Kurikulum). Če se posvetimo še Kurikulumu … (1999), lahko
z gotovostjo potrdimo, da je medpodročno povezovanje nujno potrebno in smiselno. Kot
lahko razberemo iz zapisov v tem nacionalnem dokumentu, le-to temelji na skupnih
zakonitostih razvoja predšolskega otroka. »Posamezna razvoja področja so med seboj
prepletena, saj gre za vzporednost in povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami
(npr. otrok zaznava, doživlja in spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s
čustvenega, intiutivnega, socialnega, spoznavnega vidika)« (Kurikulum … 1999, str. 18).
Slednje lahko ponovno zasledimo med načeli predšolske vzgoje v vrtcu, ki potrjujejo
pomembnost medpodročnega povezovanja. »V kurikulu za predšolske otroke je na
izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino«
(Kurikulum … 1999, str. 19).  Ob vsem  navedenem lahko torej zatrdimo, da stroka
zagovarja prepletanje dejavnosti. Od kod torej dejstva, da so se v preteklem obdobju v
nekatera načrtovanja dela vsilile ideje o tako imenovanih »čistih« izvedbah dejavnosti?
Po pogovoru s strokovnimi delavkami takšen način dela ni izhajal iz potreb skupine ali
zgolj interesa strokovnih delavk, prav nasprotno! Zahteve so prihajale s strani
praktikantov, ki so v poplavi informacij in navodil iskali možnosti za načrtovanje
»popolnih« zaposlitev za posamezna področja, s tem pa jih umetno ločevali. Strokovni
delavci, ki so uspeli slediti lastnim prepričanjem in stroki, so smiselno povezali zahteve
študentov in stroke ter poiskali pravo mero razuma tako pri načrtovanju kot tudi izvedbi
dejavnosti. Povezovanje področij dela je torej smiselno in podprto s strokovnimi
argumenti. Kako pa se le to izvaja v praksi in kaj to pomeni za razvoj predšolskega
otroka? Pri načrtovanju dela si tandem zastavi vsebinsko zasnovo, na kateri načrtuje
delo in aktivnosti otrok. Pri tem se strokovni delavci oziramo predvsem na to, da so
področja dela enakomerno zastopana. Otroku tako zagotavljamo možnosti
spoznavanja vsebin skozi različne oblike dela, pri čemer lahko izbira dejavnosti in
področja, ki so mu blizu in mu ponujajo optimalne možnosti za razumevanje vsebin ter
dosego ciljev. Slednje opisuje tudi Tatjana Hodnik Čadež (Povezovalni Kurikulum), ki
navaja da:

» … pri medpredmetnem povezovanju lahko poteka tudi »meta učenje«, učenje procesa
povezovanja področij. Pri tem se otroci učijo povezovanja, prepoznavajo relacije, iščejo
smiselne povezave in navsezadnje, vzpostavljajo trdnejše relacije med pojmi. Seveda
bodo smiselne povezave učinkovite tudi pri usvajanju procesa povezovanja. Kot učni
pristop medpodročno povezovanje ne predstavlja zgolj razvijanja konceptualnega
povezovanja (povezovanje sorodnih pojmov pri različnih disciplinah), ampak razvija
pri otrocih tudi generične veščine, ki so neodvisne od vsebin in so prenosljive ter
uporabne v različnih situacijah.«

Povezovanje področij umetnosti v praksi
Povezovanje posameznih področij v smiselno celoto tako spodbudi otroka k
razmišljanju in mu omogoča razvijanje kritičnega mišljenja, različne možnosti
pridobivanja in obdelave podatkov ter reševanja problemov. Otrok je vključen v proces
aktivnega učenja, hkrati ima možnost kreiranja dejavnosti. Delo načrtuje v sodelovanju
z vrstniki in odraslimi, obdeluje ter zbira podatke, obenem zbira ideje za delo in ločuje
smiselno ter uporabno od neuporabnega. Svoje zamisli in ideje predstavlja in
argumentira, pri tem pa ima možnost samostojne izbire področja, ki mu omogoča
optimalno dosego zastavljenih ciljev. Kako torej načrtujemo povezovanje področij?
Stroka pozna različne pristope načrtovanja. Spiralni pristop omogoča medpodročno in
meddisciplinarno načrtovanje, interdisciplinarni načrt zagotavlja sintezo znanstvenih
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pristopov in raziskovalnih metod. Strokovnim delavcem vrtca najbližji pristop, ki se
nanaša na vsakodnevno načrtovanje dela, pa je tematsko planiranje. Tandemi
načrtujejo aktivnosti okoli izhodiščne teme, ki je osnovno vodilo in rdeča nit
povezovanja dejavnosti. S pomočjo ključnega elementa, ki je izbran kot vodilo aktivnosti,
poiščejo povezavo med posameznimi področji dela, metodami in sredstvi. Po pregledu
lastnih priprav lahko trdim, da se večino povezav na področje likovne in dramske
umetnosti nanaša na povezovanje z jezikom, medtem ko so glasbene dejavnosti v
korelaciji s plesom. Pri rahljanju stereotipov pa se v zadnjem času vse bolj oziramo za
drugačnimi medpodročnimi povezavami, ki zagotavljajo pestrost in vnašajo »svežino« v
izvedbene dejavnosti.

Preglednica 1: Medpodročno povezovanje v skupinah drugega starostnega obdobja.
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V koliki meri bo osnovno področje prevladovalo nad korelacijo oz. ali bosta v izvedbi
enakomerno zastopana oba področja, je odvisno od ciljev, ki jih želimo doseči ter
konkretnega načrtovanja posamezne zaposlitve. Takšno povezovanje vzgojitelju
omogoča načrtovanje dela po načelih uspešne prakse, ki temelji na kontekstualizaciji
vsebin in miselnih izzivih.

Sklep
Povezovanje posameznih področij kurikula je prijeten izziv, ki ponuja veliko možnosti
za izvajanje pestrih zaposlitev tako na področju umetnosti kot v povezavi z ostalimi
področji dejavnosti vrtca. Temelji predvsem na odprtosti in f leksibilnosti ter
iznajdljivosti tandema oziroma strokovnega kadra v vrtcu. Pripravljenost vzgojitelja za
iskanje novih in izvirnih načinov izvajanja dejavnosti s področja umetnosti tako ruši
meje, hkrati pa izničuje ovire, ki si jih nehote postavljamo pri načrtovanju dela. Želja po
iskanju novih poti in povezav ter možnosti za izvedbo neke dejavnosti je tako že polovica
opravljenega dela. Spontanost in neobremenjenost strokovnega delavca odpira
možnosti za uspešno sodelovanje tako med sodelavci znotraj zavoda kot med skupino
in strokovnjaki, s katerimi strokovni delavec sodeluje. S svojim zgledom nenazadnje
vpliva na praktikante in s tem zagotavlja prenašanje primerov dobre prakse na kasnejše
rodove strokovnih delavcev, ki bodo delali s predšolskimi otroki.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Hodnik Čadež, T.: Povezovalni Kurikulum. (online) (Datum ogleda: 12. 11. 2014.) Dostopno na URL: www.pef.uni-lj.si/
~tatjanah/gradiva/povezovalni_kurikulum_thc.ppt.
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Barbara Vodeb, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Trbovlje

Glasbena pravljica malce drugače

Povzetek
V prispevku predstavljam proces priprave in izvedbe glasbene pravljice, ki temelji
na sodelovanju med vrtcem in glasbeno šolo. Osredotočila sem se na otrokovo
ustvarjalnost,  ki smo jo z različnimi dejavnostmi spodbujali na vseh ravneh tega
projekta. Cilj projekta je bil, da otroci spoznajo glasbeno pravljico, da doživijo nekaj
novega in drugačnega ter da se družijo z vrstniki, v ustanovi, kjer je doma umetnost.
Lahko so bili ustvarjalni in imeli možnost sproščenega izražanja. »Prav pri gledališki
dejavnosti so otroci tako neposredni, enkratni in neponovljivi. Igraje in sproščeno
pridejo otroci do določenih spoznanj o gledališču, medsebojnih odnosih in
dogajanjih v življenju« (Korošec 1996, str. 7).

Ključne besede: pravljica, ustvarjalnost, glasba, gib, dramatizacija.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
V  osrednjem delu prispevka bom predstavila proces dogajanja z dejavnostmi, ki smo jih
odrasli načrtovali skupaj z otroki. Začeli smo z osrednjo zgodbo, ki je bila povod za
glasbeno pravljico, oziroma dramatizacijo. Opisala bom metodični postopek (tema,
vloga vzgojitelja in otrok ter krajša refleksija), s katerim smo delno ali v celoti realizirali
zadane cilje. Ker smo imeli možnost sodelovati z učitelji in učenci glasbene šole, smo to
možnost izkoristili. Tako bom v nadaljevanju predstavila metodični postopek priprave
na glasbeno dramatizacijo.

Pravljica  skozi umetnost
»Glasbena pravljica je posebna vrsta pravljice, ki poleg tega, da se otrok ob njej nauči
zapeti pesem, vsebuje še prvine literarne zvrsti. Pripoved vsebuje glasbo, ritem,
ponavljanje besed in zvočnost jezika. Namenjena je predvsem veselju nad drobnimi
dogodki in petju pesmi, ki (kot rdeča nit) povezuje besedilo med seboj« (Saksida 1998).

Z Glasbeno šolo Trbovlje sodelujemo že drugo leto, zato sem želela lanske dejavnosti
nadgraditi  z ogledom kulturne ustanove in spoznavanja dejavnosti v njej, s
seznanjanjem z različnimi instrumenti, izvajanjem glasbeno-didaktične igre, plesa,
prepevanja ter ustvarjanja zvokov z orffovimi glasbili.
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Zaradi ustvarjalnih odzivov otrok pri delu s tekstom pravljice Važič jež Svetlane
Makarovič sem dobila idejo za glasbeno pravljico, ki bi združila otroke vrtca in učence
glasbene šole ter njihove spretnosti in  znanja v poseben projekt.

Pravljica Važič jež (Svetlana Makarovič)

V jeseni sem otroke seznanila s pravljico Važič jež, v kateri avtorica na zabaven način
prikaže slabe in dobre človeške lastnosti. Pravljica je napisana v duhovitih dialogih, ki
so otrokom všeč, sporočilo pravljice pa smo lahko prav nazorno uporabili v
vsakodnevnih dogodkih. Dialog, ki daje zgodbi določen ritem in stopnjuje zaplet, se
ponavlja skozi vso zgodbo (k ježku pristopajo živali in ga prosijo za košček hruške, on
pa jim vedno znova neprijazno odgovarja).

Na področju jezika smo načrtovali naslednje cilje in dejavnosti:

Cilji:

- ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija
zmožnost domišljijske rabe jezika;

- otrok spoznava moralno-etične dimenzije;

- s književno osebo se otrok identificira ter doživlja književno dogajanje;

- otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega
sveta;

- otrok se uči samostojno pripovedovati« (Kurikulum … 1999, str. 32-33).

Metodični postopek:

1. Pripovedovanje pravljice  (vzgojitelj čim bolj doživeto in zanimivo pripoveduje
zgodbo, da otroci začutijo karakterje vlog in stopnjevanje zapleta; otroci poslušajo).

2. Pogovor o besedilu (vzgojitelj otroke spodbudi k pogovoru o književnih osebah,
njihovem ravnanju in lastnostih, razloži neznane besede ali nenavadne besedne
zveze ter otroke spodbudi k prepoznavanju sporočila v zgodbi; otroci aktivno
sodelujejo v pogovoru).

3. Ponovno poslušanje (otrok na podlagi pogovora posluša zgodbo bolj poglobljeno;
vzgojitelj otroke spodbudi k razlagi svojega razmišljanja o zgodbi).

4. Poglabljanje doživetij (vzgojitelj otrokom zastavi nove ustvarjalne in poustvarjalne
naloge; otroci so aktivni snovalci idej; izdela in zapiše se načrt novih nalog (Kranjc,
Saksida 2008).

Otroci so zaradi ponavljanja in stopnjevanja dialogov hitro usvojili vsebino in se ob
dramatizaciji zelo zabavali.  Prepoznali so negativno vlogo ježa in  nasprotno pozitivno
vlogo drugih živali ter pomembno vlogo vetra kot sodnika, tistega, ki je ježu dal kazen.
Otroci so ježa obsojali. Tu bi lahko otroke še spodbudila, da bi bili manj obsojajoči do
ježa in da bi se zmogli vživeti vanj z bolj pozitivnega vidika, na primer: »Kako bi mu
lahko pomagali, da bi se spremenil?« Otroci so se spomnili novih idej: učenje pesmi o
ježu, slikanje po zgodbi, sama pa sem dodala idejo za dramatizacijo pravljice in izdelavo
lutk. S pomočjo preprostih papirnatih lutk, ki so jih narisali in izrezali sami, so se igrali
in vživljali v posamezne vloge. Dialoge so si izmišljali, ohranili so le najpomembnejšega:
»Ne dam hruške! Sam sem jo našel …«
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Povezovanje s področjem umetnosti

Nadaljevali smo z načrtovanjem ciljev in dejavnosti na področju umetnosti.

Vsebina: Poslušanje in ustvarjanje glasbe

Cilji:

- odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti;

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem;

- uporaba in razvijanje spretnosti (spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
z umetniškimi sredstvi – telesom, glasom, instrumenti in njihovimi izraznimi
lastnostmi) (Kurikulum … 1999 str. 39)

Metodični postopek:

1. Razgovor o orffovih glasbilih in utrjevanje tehnike igranja (vzgojitelj pripravi vsa
glasbila, ki so na voljo, otroci igrajo nanje in jih poimenujejo).

2. Prepoznavanje glasbil po barvi zvoka (vzgojitelj za kuliso igra na instrumente –
otroci prisluhnejo zvoku in prepoznajo glasbilo po barvi zvoka).

3. Spremljanje znanih pesmi (otroci peto pesem spremljajo z orffovimi glasbili).

4. Preizkušanje zvočnih značilnosti glasbil (vzgojitelj spodbudi otroke, da
preizkušajo zvočne značilnosti glasbil – otroci pozorno poslušajo, katera glasbila
igrajo tiho in glasno, katera so melodična in ritmična, kdaj je bil melodični motiv
zaigran v visoki in kdaj v nizki legi, kdaj hitro, počasi ter s kratkimi ali z dolgimi
toni).

5. Ustvarjanje zvočnih slik (vzgojitelj otroke spodbudi k ustvarjanju zvočnih slik iz
pravljice).

6. Poslušanje glasbenih pravljic (vzgojitelj pripravi nekaj glasbenih pravljic, ki jih
predvaja otrokom pri počitku – otroke spodbudi k poslušanju; sledi pogovor o
značilnostih  glasbene pravljice).

7. Preizkušanje glasbenih zmožnosti otrok (vzgojitelj pripravi glasbene didaktične
igre z različnimi cilji: npr. »Napeto iskanje« [cilj: otrok loči hitro od počasnega
igranja], »Palček Skakalček« [cilj: otrok loči visoke in nizke tone], »Konjiči s težkim
in z lahkim tovorom« [cilj: otrok loči hitro in počasno igranje], »Glasbene
izmišljarije [cilj: otrok zaigra ritem, melodijo, ki si jo sproti izmišlja]).

8. Doživeto poslušanje glasbe (učitelji in učenci glasbene šole zaigrajo skladbe, ki
so jih izbrali za glasbeno spremljavo v dramatizaciji, glede na značilnosti vlog
razpoloženja v pravljici – otroke spodbudimo k aktivnem poslušanju in nato h
gibalnem uprizarjanju – igra vlog – otrokom in učencem dovolimo, da se sami
odločijo med izbiro skladb).
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Gibalna uprizoritev

9. Izvajanje glasbene pravljice (glede na interes vzgojitelj razdeli vloge, pripoveduje
vezni tekst in spodbuja otroke k izvajanju posameznih zvočnih slik – otroci
pozorno sledijo pripovedovanju in se vživljajo v vloge (dialog) ter ustvarjajo zvočne
slike).

(Denac 2011; Voglar 1984)

Z otroki smo že večkrat poslušali glasbeno pravljico na avdio predvajalniku. Tokrat pa
so morali prisluhniti tehnični plati glasbene pravljice. Ugotovili so, da se v njej poleg
govora pojavljajo še zvočne slike ali glasba, ki so običajno značilne za določeno žival,
osebo ali predmet in napovedo prihod nove pravljične vloge. Na ta način sem jim najlažje
razložila potek glasbene dramatizacije in pomen glasbe v njej. Z glasbenimi
didaktičnimi igrami smo razvijali glasbene spretnosti. Pozorno so morali poslušati, da
so slišali, kaj od njih zahteva naloga. V glasbeni šoli smo imeli nalogo, da iz večjega
izbora skladb poiščemo najprimernejše. Učitelji in učenci so igrali, mi smo poslušali,
ob glasbi gibalno improvizirali vloge, se vživljali vanje in se nato po občutku odločali,
katera skladba je primernejša. Našim otrokom je bila najbolj všeč pesmica Jaz sem jež'
Svetlane Makarovič, ki je postala povezovalna pesmica in smo jo med predstavo večkrat
zapeli.

 V tej fazi projekta je bilo sodelovanje z učenci in učitelji najtesnejše. Otroci so lahko
poslušali instrumente, si ogledali, kako se nanje igra, jih tudi sami preizkusili in
navezovali stike z novimi prijatelji. »Otroci sodelujejo v procesu in korak za korakom
stopajo proti cilju: oblikujejo zgodbo, se odločajo kdo in kako bo nastopal v kakšni vlogi,
izberejo glasbo, rešujejo probleme in pripravijo predstavo. Pomembno je zaupati otroku
in ga sprejeti kot kompetentnega sogovornika in ustvarjalca« (Devjak, Skubic 2006, str.
123).

Učenci glasbene šole so vadili igranje skladb na svoje instrumente, mi pa smo izdelali
sceno ter kostume in rekvizite in se igrali gledališče.
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Nastop
Otroci so začutili, da delamo nekaj drugačnega, odgovornega. Vedeli so, da je tudi za nas
odrasle ta projekt izziv, saj navsezadnje nastop pred javnostjo ni nekaj vsakdanjega.
Tudi sama sem čutila veliko tremo in breme, kako bo potekala predstava. Nisem hotela,
da bi moj nemir začutili otroci. Tisto popoldne smo se zbrali pravočasno, otroci so bili
vznemirjeni, vendar sem jih vzpodbujala s tem, da se tudi na odru samo igramo.

Nastop smo izvedli že pred časom. Pri pisanju prispevka pa sem ob pregledu vse mogoče
literature spoznala, na kaj vse bi morala biti pozorna. Zavedam se, da smo preveč
pozornosti posvečali končnemu nastopu, čeprav smo od začetka do konca projekta
speljali mnogo dejavnosti, s katerimi so se otroci učili in razvijali svoje spretnosti.
Spoznala sem, koliko ciljev smo dosegli skozi gledališko dejavnost, kjer so se otroci
imeli možnost igrati in  ustvarjalno izražati.
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Elizabeta Kos, prof. zgod. in univ. dipl. etnologinja in kult. antropol.,Vrtci občine Žalec.○ ○ ○ ○ ○

Kekec je naš junak

Povzetek
V prispevku predstavljam projekt Kekec je naš junak, ki je temeljil na priredbah
Kekčevih zgodb v obliki slikopisov Kekec in Pehta, Kekec in Prisank, Kekec in
Bedanec avtorja Josipa Vandota. Izvajal se je v oddelku 24 petletnih in šestletnih
otrok. Vključeval je dejavnosti iz vseh petih umetniških zvrsti, ki so opredeljene v
Kurikulumu za vrtce. Besedna umetnost, ki jo uvrščamo v področje jezika, se je
povezovala in izražala v dejavnostih iz področja umetnosti v vrtcu. Zaključek
projekta je predstavljala predstava v dvorani Glasbene šole Žalec, ki je nastala na
iniciativo otrok. Le-ti so aktivno sooblikovali potek in vsebino predstave, prinašali
so oblačila za kostume od doma. Otroci so k sodelovanju pritegnili starše, v projekt
je bilo vključeno tudi širše okolje.

Ključne besede: umetnost, Kekčevi junaki, slikopis, ilustracije, povezovanje
različnih dejavnosti kurikula.

Uvod
Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja
pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja
(Kurikulum za vrtce, 1999).  Prispevek izhaja iz lastne prakse in temelji na uspešno
izpeljanem projektu z aktivno participacijo otrok.

Aktivna participacija otrok pri načrtovanju projekta

V lanskem šolskem letu je bilo v oddelku 24 otrok v starosti od pet do šest let. V decembru
2013 so otroci v jutranjem krogu izražali, kaj si želijo v novem letu početi v vrtcu. Eden
izmed otrok si je zaželel, da bi si ogledali film o Kekcu in Bedancu, ki ga ima doma.
Prisluhnila sem otrokovi želji. Skupaj s pomočnico sva se odločili, da v januarju
izpeljemo projekt Kekec je naš junak.  Izpeljavo projekta sva temeljito načrtovali in v
načrtovanje vključili tudi otroke.
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Pri načrtovanju in izvedbi projekta so bila upoštevana načela uresničevanja ciljev
Kurikuluma za vrtce (1999):

- Načelo horizontalne povezanosti: povezovanje dejavnosti različnih področij
dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja.

- Načelo sodelovanja z okoljem: upoštevanje različnosti in možnosti uporabe
naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca.

- Načelo sodelovanja s starši: starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju
življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno
sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo starši upoštevati strokovno
avtonomnost vrtca.

- Načelo razvojno-procesnega razvoja: cilj učenja v predšolski dobi je sam proces
učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje
otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih, domišljijskih) strategij dojemanja,
izražanja, razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

Kekčeva dežela v naši igralnici
V januarju in februarju 2014 se je naša igralnica spremenila v Kekčevo deželo. Z
izvajanjem različnih dejavnosti so otroci aktivno spoznavali, kdo je bil Kekec in njegovi
prijatelji.

Jezik – besedna umetnost
Otrokom sem v jutranjem krogu besedno in slikovno predstavila Kekčeve zgodbe
(priredbe v obliki slikopisov: Kekec in Pehta, Kekec in Prisank, Kekec in Bedanec, avtor
Josip Vandot, priredila Niko Grafenauer in Eva Grafenauer Korošec). Otroci so
samostojno ali v skupini obnavljali zgodbe ob ilustracijah v knjigah.  V knjižni košari je
bilo gradivo o junakih iz Kekčevih zgodb, ki smo ga otroci in strokovni delavki prinašali
v vrtec – zgoščenke, knjige, slikovno gradivo, DVD s filmi o Kekcu. Rezultat teh aktivnosti
je bilo temeljito poznavanje vsebine in junakov iz Kekčevih zgodb. S tem je bil dosežen
cilj iz Kurikuluma za vrtce: otrok razvija sposobnost domišljijskega oblikovanja in
doživljanja literarnega sveta, predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora.

Umetnost – ples
Rajalne igre iz slovenske ljudske zakladnice Gospodarja ni doma, Kovtre šivati, Divji
mož (vir: Ali je kaj trden most: Najlepše igre iz otroške zakladnice: Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2006) so otrokom predstavljale vir zabave. Tako so se seznanili z igrami, s
katerimi so se otroci nekoč kratkočasili. Pri gibalni igri Škratci kradejo Pehti vrečice z
zdravili so otroci pokazali veliko mero izvirnosti, saj so pravila igre določili sami. Ta
igra je postala najljubša otrokom.

Umetnost - glasba
Načrtovala sem učenje Kekčeve pesmi iz filma Srečno, Kekec ter seznanitev z Mojčino
pesmijo. Med izvajanjem projekta so otroci izrazili željo, da se poleg Kekčeve pesmi
naučijo še Mojčino pesem ter pesem o Pehti in škratcih. Vse tri pesmi so se otroci hitro
naučili in uživali v prepevanju.  Pesmi so bile vključene v predstavo o Kekcu.

V zgodbi Kekec in Prisank je divji mož Prisank podaril Kekcu citre. Obiskala nas je
glasbena pedagoginja – citrarke iz Glasbene šole Žalec. Otroci so se seznanili z
instrumentom, prepevali ob spremljavi citer ter se preizkusili v ubiranju strun na citrah.
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foto: E. Kos

Umetnost - likovne dejavnosti
Otroci so si izbrali motiv in ga naslikali. Likovno ustvarjanje na temo Junaki iz Kekčevih
zgodb je pokazalo izredno dobro poznavanje junakov (12 književnih oseb) in vsebine.
Slikali so: Jerico, Tinkaro, vilo Škrlatico, divjega moža Prisanka, Rožleta, Pehto, Mojco,
Mojčino mamo, psa Volkca, Bedanca, Kosobrina.

Umetnost – AV – medijske dejavnosti
V dveh delih smo si ogledali film Srečno, Kekec. Sledil je pogovor o vsebini filma. Otroci
so  primerjali vsebine, ki so bile podane v knjigi in v filmu. Ugotavljali so razlike in pri
tem pridobivali pomembne izkušnje za kritično uporabo medijskih informacij. Otroci
so izražali predloge, ki sva jih strokovni delavki upoštevali. Med drugim so predlagali
učenje pesmice o Pehti, vzgojiteljica naj prevzame v vlogi Pehte,  pomočnica vzgojiteljice
naj prevzame vlogo Mojčine mame, oblikovanje kostumov, scene in drugo.

Umetnost - dramske dejavnosti
Igrali smo se dramske igre izbranih prizorov iz Kekčevih zgodb – z oblačili iz časa, ko je
živel Kekec, z glasbo in dodatki. Pri tem smo uporabili spoznanja iz raziskovalnega
kotička Kako so živeli Kekec in njegovi prijatelji. V kotičku smo raziskovali oblačilni
videz odraslih in otrok, prehrano, gospodarske dejavnosti, kako so nekoč odraščali
otroci - kako je Kekec preživel dan (primerjava z dnevom otroka danes), igra otrok nekoč.
Pri tem smo uporabili naslednje vire: slikovni
material, gradivo iz knjižne košare, informacije
ob ogledu filma Srečno, Kekec, noša Pehte –
skrbno izbrana oblačila, ki so bila v skladu z
oblačilnim videzom praznične ženske kmečke
obleke iz 2. polovice 19. stol – ki sem jo pridobila
pri folklorni skupini Ponikva pri Žalcu. Otroci
so od doma ob prizadevnem sodelovanju staršev
prinašali primerna oblačila za svoj lik – postali
so Kekci, Mojce, Rožleti, Jerice, vila Škrlatica …
Predstava je nastajala spontano, postopoma in
je pokazala, da otroci odlično poznajo vsebino
in junake iz Kekčevih zgodb.

                                                                  Foto: E. Kos
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Umetnost kot spodbuda otrokovih lastnih strategij razmišljanja, dojemanja
in izražanja
Projekt Kekec je naš junak je pustil globoke sledi v otrocih mojega oddelka. Različne
umetniške zvrsti so se prepletale in vplivale na različne vidike otrokovega razvoja.
Klima v oddelku se je občutno izboljšala. Ob spoznavanju pozitivnih lastnosti Kekca –
pogum, poštenost, sočutje, radovednost, drznost, prijateljstvo … se je intenzivno razvijal
primeren odnos otrok do vrstnikov in odraslih. Otroci so bili za delo motivirani,
samoiniciativni, samostojni, ustvarjalni ter pripravljeni pomagati drug drugemu.
Projekt je odzvanjal v zavesti otrok in strokovnih delavk tudi po njegovem formalnem
zaključku in postal ter ostal spodbuda otrokovih lastnih strategij razmišljanja,
dojemanja in izražanja.

Literatura:
Ali je kaj trden most. Najlepše igre iz otroške zakladnice. (2006). Zbrali in priredili Dušica Kunavar, Brigita Lipovšek.
Ljubljana: Mladinska knjiga.
Grafenauer, N. (2012). Kekec in Pehta (po Kekčevih zgodbah Josipa Vandota in Franceta Bevka za slikopis priredil
Niko Grafenauer). Ljubljana: Grafenauer.
Grafenauer, N. (2012). Kekec in Prisank (po Kekčevih zgodbah Josipa Vandota in Franceta Bevka za slikopis priredil
Niko Grafenauer). Ljubljana: Grafenauer.
Grafenauer Korošec, E. (2013). Kekec in Bedanec [slikopis in pobarvanka z nalepkami] / [za slikopis priredila Eva
Grafenauer Korošec; avtor izvirnega besedila Josip Vandot]. Ljubljana: Grafenauer.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ur.: Eva D. Bahovec. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
 Srečno Kekec [videoposnetek] / filmska pripovedka po motivih Josipa Vandota; scenarij Ivan Ribič; direktor fotografije
Ivan Marinček; komponist Marjan Vodopivec; režiser Jože Gale; besedila pesmi Kajetan Kovič. Posneto: 1963.
Ljubljana: Andromeda 2000.
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Doživljanje pravljice skozi vse
umetniške zvrsti

Povzetek
Umetnost je ena izmed šestih področij dejavnosti v vrtcu, ki so izrednega pomena za
razvijanje kognitivnih in socialnih  spretnosti ter v veliki meri prispevajo k razvoju
ustvarjalnosti. Zato je v predšolskem obdobju izrednega pomena ponuditi otroku
možnost enakovrednega ustvarjanja v vseh umetniških zvrsteh (likovnih, glasbenih,
plesnih, dramskih, AV). Pri tem moramo paziti, da otroka ne omejujemo, ampak mu
damo možnost raziskovanja, odkrivanja in spoznavanja sveta preko svojih lastnih
izkušenj. Vloga vzgojitelja je, da upošteva razvojne značilnosti otroka ter mu ponudi
sredstva, s katerimi lahko otrok sam ustvarja. Vzgojitelj ga samo usmerja in mu po
potrebi pomaga. Vsebina referata temelji na lastni praksi.

Ključne besede: umetniške zvrsti, pravljica, predšolski otrok, izkušnje, razvoj.

Muca Copatarica skozi vse umetniške zvrsti
Predšolski otroci zelo doživeto doživljajo vsebine pravljic. S svojo bogato domišljijo
potujejo v njen svet in se vživljajo v njene junake. To se v skupini otrok, starih od 4 do 5
let, še posebej odraža. V mesecu septembru, ko je uvajalno obdobje, smo veliko časa
namenili oblikovanju, določanju in upoštevanju pravil, hkrati pa tudi navajanju na
samostojnost. Izhodišče nam je bil plakat Muce Copatarice, katero so otroci že poznali
kot lik muce, ki odnese otrokom copate (čevlje), če jih ne pospravijo za seboj. Sicer pa
vsebine pravljice niso poznali. S posredovanjem pravljice sem želela, da sami ugotovijo
vzrok za posledico iz pravljice. S tem smo se navezali tudi na red, pospravljanje,
samostojnost v skupini. Ker so ob njej zelo uživali, sem sledila interesu otrok, jim
ponudila možnosti in sredstva ter jih spodbujala pri razvijanju in ustvarjanju zgodbe
skozi vsa področja umetnosti, ki so se ves čas prepletala in vključevala sodelovanje
vseh otrok.

Pristop k doživljanju pravljice skozi vse umetniške zvrsti
Odkrivanje jezikovnih struktur, oblikovanje slike, pesmi, plesa, igre, so dejavnosti, s
katerimi otrok v umetnosti izumlja in ustvarja. Pri tem je lahko uspešen, če mu
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omogočimo in sprejmemo njegovo svobodo izražanja, neposrednost, drugačnost,
izvirnost (Kurikulum ... 1999).

Z doživljanjem pravljice skozi vse te umetniške zvrsti sem želela pri otrocih doseči, da bi
v umetnosti uživali, pridobivali svoja spoznanja, izkušnje, predstavljivost, predvsem
pa, da bi lahko bili ustvarjalni in si s tem oblikovali tudi svojo samozavest.

Zakaj pravljica Muca Copatarica?
Pri izboru pravljice sem izhajala iz interesa otrok, ki so se skoraj dnevno ustavljali ob
plakatu pri krajevni knjižnici, mimo katere nas vodi pot do vrtca. Ob pogovoru sem
ugotovila, da otrokom vsebina pravljice ni poznana, zato smo zavili v knjižnico in si
knjigo izposodili. Naslednji dan sem jim vsebino posredovala ob slikah preko projekcije,
ki sem jo opremila z različnimi zvoki (trkanje, veter …) in glasbo, ki jih je tako pritegnila,
da so se začeli ob njej sami gibalno-plesno izražati. Ker sem ugotovila, da je interes
otrok velik, sem začela dejavnost razvijati naprej. Z različnimi vzpodbudami in sredstvi
sem poskrbela za raznoliko glasbeno, likovno, plesno, gledališko, AV okolje. Zdaj znano
vsebino sem jim ponudila v vsaki umetniški dejavnosti in tako je začela nastajati naša
glasbeno-plesna pravljica. Sodelovanje, odziv in ustvarjalnost otrok so bili presenetljivi
in enkratni, kot lahko vidimo na sliki 1.

Slika 1; Otroci so zaplesali z Muco Copatarico.

Likovna in oblikovalna dejavnost
Možnost manipuliranja z likovnimi sredstvi predstavlja predšolskemu otroku
svobodno, neomejeno igro in »trdo delo« (Vrlič 2001), kar se je odražalo tudi pri
oblikovanju scene za pravljico. Otroci so hiške v vasi oblikovali,  gradili iz penastih
blazin, dom Muce Copatarice pa je moral biti drugačen, iz kartona, ki so ga pleskali z
veliko odgovornostjo. Uživali so ob barvanju in tiskanju dreves, potiskali so bele srajčke,
risali muco z ogljem, jo oblikovali iz gline, prepletali pajkove mreže.

Glasbena dejavnost
Pri tej dejavnosti so otroci razvijali predvsem veselje do glasbe, glasbeno občutljivost in
doživljanje glasbe. Poslušali so različno instrumentalno glasbo, zvoke, jih prepoznavali,
ugotavljali smeri zvokov in jih sami ustvarjali z različnimi sredstvi, igrali na lastne
instrumente, MRI in z veseljem prepevali.

Plesna dejavnost
Posamezne dele vsebine pravljice so gibalno uprizarjali ob posneti ali lastno ustvarjeni
glasbi (prebujanje otrok, klicanje otrok, ples brez copatk, iskanje mucinega doma ...). Pri
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izbiri gibov so bili zelo ustvarjalni, natančni.  Gibalna zaporedja so bila pestra, nivoji in
smeri pa različni.

Dramska dejavnost
Najprej so si izdelali prstne lutke, ki so jih sproti vključevali v nastajajočo sceno ter v
plesno glasbeno ustvarjanje. Nato so jih zamenjali z nastalimi kostumi. Pri sami
dramatizaciji jih je zelo motivirala scena, rekviziti in kostumi. Vsebino so zelo hitro
usvojili, v nastalih situacijah so bili presenetljivo iznajdljivi.

AV-medijska dejavnost
Knjiga Muca Copatarica je bila ves čas ustvarjanja otrokom vodilo, po katerem so
ustvarjali zgodbo, korak za korakom. Pri dnevnem počitku smo večkrat poslušali
posnetek pravljice. Posamezno nastajanje smo sproti fotografirali, snemali, gledali.
Tudi končni izdelek smo posneli in si ga z velikim zanimanjem ogledali. Ob posnetku je
bila velika večina otrok zelo kritična do svoje vloge, kar me je nekoliko presenetilo, saj
otrok v tej vlogi še nisem spoznala.

Odzivi otrok so bili zares presenetljivi. Vsak dan so znova in znova kazali interes, imeli
svoje ideje, želje po nadaljevanju in nadgradnji. Skupina se je med seboj zelo povezala,
postala bolj samostojna in usvojila številna pravila.

Zaključek
Skozi ustvarjanje glasbeno-plesne pravljice sem spoznavala in ugotovila, kako
pomembno in nujno je, da so vse umetniške zvrsti enakomerno vključene v vzgojni
proces in da se morajo med seboj prepletati. Otrokom moramo dati čas in možnost
ustvarjati tako dolgo, kot si to sami želijo. Pri svojem delu v skupini opažam, da vse
prevečkrat hitimo in zato pogosto nismo zadovoljni in zadovoljeni s potekom in z
rezultatom. Otroci uživajo v dejavnostih, če izhajamo iz njihovega interesa, če jim
pustimo in ustvarimo možnost, da sami ustvarjajo, oblikujejo, se izražajo, pri tem pa
nas morajo čutiti ob sebi in vedeti, da jih bomo po potrebi usmerili in jim pomagali.
Tako se zgradi medsebojno zaupanje med otrokom in vzgojiteljem. Kot možnost, ki je
nismo izkoristili, je prav gotovo nastop predstave za starše.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in zavod RS za šolstvo.
Denac, O. in Vrlič, T. (2001). Umetnost. V: Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce, ur. Ljubica Marjanovič Umek.
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Odkrivanje indijanskih skrivnosti

Povzetek
Dejavnosti na temo Odkrivanje indijanskih skrivnosti otrokom drugega starostnega
obdobja ponujajo možnosti spoznavanja sveta Indijancev ob knjigah, izmišljanja
različnih gibov ob indijanski glasbi, ustvarjanja ritmično melodičnih vzorcev s
pomočjo inštrumentov, beleženja doživetij s fotografijami ter podoživljanja svojih
občutij preko likovnega izražanja. Otroci indijanske skrivnosti podoživijo tudi
preko kreativne dramske igre.

Ključne besede: gibalno-glasbeno izražanje, likovno izražanje, fotografija,
kreativna dramska igra.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Teoretične osnove delavnic
V predšolskem obdobju naj otrok spoznava in dojema svet celostno. Dejavnosti, ki so
podrejene temu cilju, so pestre in vključujejo interdisciplinarno povezanost različnih
področij (glasbene in likovne umetnosti, plesa, dramske dejavnosti, fotografije)
ustvarjanja in izražanja.

Osnovna otrokova dejavnost v vrtcu je igra. Vanjo otrok vnaša svoja znanja in spoznanja
ter jo oblikuje tako, kot si sam želi. Na načelih otroške igre temelji dramska igra (Korošec,
Majaron 2002). Slednjo lahko vključimo v dejavnosti, s katerimi želimo spodbuditi
otrokovo kreativnost. Poleg kreativnosti otroška igra izboljša jezikovni razvoj, socialne
spretnosti, ustvarjalnost in mišljenje otrok.

Odkrivanje indijanskih skrivnosti vključuje nabor dejavnosti, s katerimi smo otrokom
v starosti od 4 do 5 let predstavili svet Indijancev. Osnova odkrivanja skrivnosti je bila
dramska igra. Vanjo so bili poleg igre (v ožjem pomenu besede) vpeti elementi plesa,
petja, igranja na inštrumente iz naravnih materialov, risanja ter vživljanja v življenje
Indijancev.

V indijanski vasi
Otroci so skrivnosti Indijancev odkrivali v pravi indijanski vasi. Svoje pleme so
poimenovali Vreščeče sove. V vasi plemena so bili postavljeni različni šotori. Otroci pa
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so se najraje zadrževali v osrednjem prostoru, kjer je bil postavljen večji šotor. Poleg
šotorov smo v vasi postavili tudi navidezno kurišče ter zarisali tok reke. Kurišče je bilo
namenjeno peki koruze in rib, ki so jih prebivalci nalovili ob bližnji reki. V vasi niso
manjkali konji in strelišče. Otroci so jahali na konjih in se urili v streljanju z lokom.
Poleg naštetega je bilo v vasi tudi vadbišče, kjer so krepili ravnotežje, pritajeno plazenje,
natančno ciljanje tarče ter hojo po razgibanem terenu.

Gibanje na konjih je bilo sprva neokretno, saj so otroci težko usklajevali gibanje na
konju z indijansko obleko, perjanico, lokom in puščicami. Z vsakodnevnim
poskušanjem in urjenjem so počasi in vztrajno usvajali gibanje.

Otroci so v igro vnašali vedno nove zahteve po dogajanju v vasi, kar je bilo verjetno
posledica branja indijanskih pravljic. Kreativne ideje otrok so pričarale dogajanje v
resnični indijanski vasi. Želja po spontani kreativni igri je bila vsak dan težko
pričakovan dogodek.

Ena od želja, ki je vodila v zanimivo spontano igro, je bila poslikava obraza, ki jo nekateri
otroci niso želeli odstraniti tudi po odhodu iz vrtca. Tudi pri poslikavi obraza se je
dnevno stopnjevala kreativnost otrok. Sprva so prevladovale enobarvne kreacije, ki so
postopno postajale večbarvne in drzne.

V plemenu Vreščeče sove so bila tudi nesoglasja. Hkrati je več otrok želelo prevzeti vlogo
poglavarja plemena, ribiča, lovca na bizona … V nesoglasjih je bilo moč začutiti tudi
nestrpnost. Zato je bilo potrebno posredovanje vzgojiteljic. Ob posredovanju so otroci
spoznali, da pogovor in dogovor vodita do želene vloge.

Spontana kreativna dramska igra je otroke vodila do spoznanja, da je za igro polno
doživetij potrebno vključiti konstruktivno komunikacijo.

Glasbeno izražanje
Vživljanje v vlogo Indijancev je spremljala tudi njihova glasba. Znano je, da glasba s
svojim nepredvidljivimi zvočnimi dogodki v otroku spodbuja domišljijo, hkrati pa mu
omogoča popotovanje v neznano in drugačno (Borota 2006). »Izvajanje glasbe drugih
kulturnih okolij pomeni za otroka bogatitev zvočnih vzorcev, ki širijo otrokovo glasbeno
predstavljivost in v večji meri podpirajo razvoj glasbenega mišljenja (Borota 2006, st.
19)«. Otroci so se glasbeno izražali z instrumenti, ki jih uporabljajo Indijanci.
Instrumenti so bila preprosta lesena glasbila – bobni, ksilofon, trstenke in ropotulje.
Bobne smo izdelali iz odrezanih debel. Ksilofon smo naredili iz palic, nabranih v gozdu,
trstenke ter ropotulje pa iz posušenih buč. Sprva je bilo igranje na instrumente podobno
razbijanju, saj so otroci glasbila raziskovali in preizkušali. Sčasoma pa je postajalo
ustvarjalno. K temu je verjetno prispevala tudi posneta indijanska glasba, ki so jo otroci
radi poslušali, saj jih je pomirjala.

Likovno izražanje
»Likovno izražanje mlajših otrok nastopa v vlogi otrokovega kognitivnega razvoja in
predstavlja pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in si razlaga svet okoli
sebe (Vrlič 2001, str. 13).«

Otroci pričnejo v obdobju od četrtega do petega leta zavestno ustvarjati različne oblike
in prve sestavljene simbole. Otrok si z likovnim izražanjem pomaga pri razčlenjevanju
realnosti. Način praktičnega likovnega dela ga sili, da se ukvarja s sestavami, z elementi.
Ob tem spoznava prostorske odnose, relacije med oblikami, barvami, smermi ter
praznim in polnim prostorom (Vrlič 2001).

Vrlič (2001) v svoji knjigi Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju
poudarja stopnjo iluminacije, ki je temelj za ustvarjalno delo. Otroci morajo likovne
probleme nositi in gojiti v sebi, jih premleti ter se z njim igrati. Zato smo otrokom
omogočili, da so informacije o Indijancih podoživljali vsak na svoj način – s kreativno
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igro. V nadaljevanju pa so občutja, doživetja s pomočjo likovnega izražanja prenesli na
papir.

Pri izbiri likovnega področja smo se osredotočili na risanje. Otroci so pri risanju
uporabljali svinčnike, oglje, flomaster ter lesene trske – pripomoček za črtno praskanko.
Sprva je bilo risanje podobno čečkanju. Ob dodatnih spodbudah vzgojiteljice pa so
postale risbe otrok sproščene in premišljene. V indijanski vasi je bila »napeta koža
bizona – večji karton«, na katerega so lahko otroci prikazali svoj pogled na življenje in
dogajanje v vasi.

Slika 1 Maj Arh (4,5 let)

Mentorica Simona Jekovec, Vrtec Storžek

Gibalno izražanje
Prijetna glasba sprošča tako odraslega kot otroka. Različna gibanja sprostitveno delujejo
na mišično in duševno napetost otrok. V zadnjem času se vse bolj zavedamo dejstva, da
gibanje v človeku vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje. Z gibanjem se v človeku/otroku
sproščajo napetosti, ki so posledica različnih pritiskov v njem samem in iz okolja
(Kroflič 1995).

Glasba, ki smo jo predvajali v vasi, je sprožila spontano gibanje otrok, ki je bilo usklajeno
z glasbo. Otroke je zabaval ples s peresi, saj so se z njimi božali, žgečkali, jih zibali v
ritmu glasbe in pihali. Učinek gibalnega ustvarjanja je vodil v sprostitev otrok. Tudi
(Kroflič 1995, str. 38) ugotavlja, da »ima povezava gibanja, ustvarjanja in skupinske
dejavnosti trojni učinek: sprostitev, izbiro ustreznega vedenja in socializacijo).«

Avdio vizualna dejavnost
Dogajanje v vasi plemena Vreščeče sove je rodilo idejo. Otroci so želeli dogajanje
spremljati skozi zaslon fotoaparata. S fotoaparatom so dokumentirali dogajanje v vasi.
Vse dokumentirane dogodke smo si po končani igri ogledali. Ob pregledovanju posnetih
fotografij so se otroci bogato jezikovno izražali. Na fotografijah so prepoznavali simbole,
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ki so jih narisali na svoja indijanska oblačila.

Sklep
Namen načrtovanega dogajanja v vrtcu je bil spoznavati kulturo in tradicijo Indijancev
ter krepiti strpnost in sprejemanje različnosti. Otroci so skozi igro pridobili nova
spoznanja o ameriških staroselcih. S pomočjo dejavnosti, ki so potekale v indijanski
vasi, so z navdušenjem odkrivali skrivnosti Indijancev ter se učili strpnosti in
sprejemanja različnosti, kar je bil ključen cilj načrtovanih dejavnosti.

Literatura:
Borota, B., Geršek, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta.
Kroflič, B. in Gobec, D. (1995). Igra – gib – ustvarjanje – učenje. Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Vrlič, T. (2001). Likovno – ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
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Ksenja Sajovec, univ. dipl. soc. delavka in Marjana Ropret, pom. vzgojiteljice, Kranjski vrtci

Pravljica »Pod medvedovim
dežnikom« nas je peljala v svet lutk,
gledališča in likovni svet

Povzetek
Kot strokovni delavki sva začutili potrebo po drugačnem delu v oddelku, saj je
skupina izredno živahna. V njej sta vodilna dva, deček in deklica, ki znata pritegniti
pozornost drugih otrok. Potrebno ju je dodatno zaposliti in njuno energijo
ustvarjalno usmeriti. Otroci v skupini so odprti za nove spodbude, radovedni,
skupaj jih navajava na aktivno učenje, sodelovanje, razmišljanje, ustvarjalno
mišljenje, lastno aktivnost, iskanje svojih rešitev in odgovorov na vprašanja, ki si
jih skupaj zastavljamo.

V referatu bova navedli primer lutkovne tehnike s telesnimi lutkami, ki jo vzgojitelji
redkeje uporabljamo pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. Predstavili bova
primer dobre prakse  lutk in kreativno gledališke vzgoje v oddelku otrok, starih od 3
do 5 let.

Ključne besede: lutke, kreativna gledališka vzgoja,vloge, gledališka predstava za
gledalce.

○ ○ ○

 »Umetnost v vzgojno-izobraževalnem procesu nedvomno zasluži svoje mesto, saj je po
svoji naravi najbolj prvobitna, je namreč v nas samih in del nas« (Korošec, Majaron
2002, str. 36).

Na začetku šolskega leta 2014/15 sva staršem predlagali, da bi skupaj z otroki prebirali
majhne knjige za bralno značko, ki jih vsi dobro poznamo, Čebelice. Kot uvod v bralno
značko sva izbrali pravljico S. Makarovič Pod medvedovim dežnikom iz zbirke Čebelice.
Najin namen je bil pomagati otrokom stopiti v domišljijski svet, v svet lutk, predvsem pa,
da ob vsem tem otrok uživa in doživi nekaj lepega. Pravljica je padla na plodna tla in
tako smo vsi, otroci in strokovni delavki, prevzeli glavne niti in začeli pripravljati
lutkovni kotiček v igralnici, lutke in predstavo za gledalce.

V prvem delu članka se posvečava lutki in njeni magični moči ter gledališki vzgoji, pri
čemer izpostaviva tudi osebna opažanja svojega dela v skupini otrok. V drugem delu se
posvečava predstavi Pod medvedovim dežnikom. Otroci v oddelku so naredili predstavo
za gledalce, in sicer za vrstnike, starše in stare starše.
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Čarobna moč lutk
Lutka izvira iz ritualov. Zadržala je tri nivoje stilizacije (vizualnega, gibalnega in
zvočnega), ki jo v poenostavitvi naredijo hitro razvidno, prepoznavno. Pri nastajanju
lutke urimo razne spretnosti in pri igri z njo razvijamo in vzpostavljamo socialne
korelacije. Če hočemo, da lutka zaživi, ji moramo posvetiti vso svojo pozornost, še zlasti
s pogledom, sicer ostaja "mrtva". S tem smo svojo energijo usmerili vanjo in skozi njo
vzpostavljamo komunikacijo, ki je manj "ogrožajoča", kot je običajna komunikacija "iz
oči v oči" (Korošec, Majaron 2006, str. 97).

Pri prebiranju strokovne literature sva zasledili pomemben citat: »Igra z lutko in
gledališka igra lahko izboljšata komunikacijo med učenci ter zmanjšata stresno
situacijo med njimi in učiteljem. Lutki otrok zaupa svoje težave, odpravlja nesporazume
in skoznjo vzpostavlja simbolno komunikacijo z okoljem. Lutka otroku omogoča tudi
čustveno reakcijo, ki je od besed neodvisna, torej neverbalno komunikacijo« (Korošec,
Majaron 2002, str. 31).

V igralnici so otroci začeli najprej izdelovati preproste lutke iz papirja. Izbrali so si žival
iz pravljice Pod medvedovim dežnikom. Bili so zelo ustvarjalni, pri oblikovanju
papirnatih lutk so potrebovali tudi pomoč. Kot strokovni delavki sva jih spodbujali in
pomagali odkrivati njihove talente, kar je povečevalo njihovo motiviranost za
ustvarjanje. Otroci so ob izdelavi lutk razvijali fino motoriko, likovno občutljivost in
izražali čustva. Predvsem pa so uživali in bili izredno veseli, ko so ugotavljali, da so
ustvarili svojo lutko. Takoj, ko so jih izdelali, so se z njimi tudi igrali.

Kasneje smo papirnate lutke nalepili na kaširano podlago. Izdelali so jo otroci, tako da
so najprej s kredo pobarvali risalni list, nanj nalepili jesensko listje, na koncu je sledilo
še kaširanje (tanka plast bele serviete in tanka plast lepila mekol, pomešanega z vodo).
Ti izdelki zdaj krasijo igralnico in hodnik.

V naši igralnici je bilo naenkrat zelo veliko različnih vrst lutk. Otroci so jih prinašali
tudi od doma (plišaste igrače, ročne lutke), nekateri pa so jih doma tudi izdelovali (lutke
na palici). Hitro se je pojavila težava, kam jih shraniti, kar so otroci sami opazili.
Lutkovni kotiček je iz stiropora oblikovala odrasla oseba, otroci so pobarvali stiropor s
tempera barvami, kotičku smo dodali še manjšo zaveso. Pri izdelavi lutkovnega kotička
so otroci zelo uživali, postal je nepogrešljiv kotiček v igralnici.

V nadaljevanju navajava primer lutkovne tehnike, ki smo jo uporabili za predstavo.

Telesna lutka je iz odpadnega papirja ali večje papirnate vrečke narejena lutka v
velikosti otroka, ki je lahko kombinirana s tkanino oziroma starimi oblačili. Obešena je
okoli vratu, njene roke in noge so pripete na otrokove in otrok s svojimi rokami in
nogami animira lutkine okončine.

Posebnosti telesne lutke

- Ker se lutka nosi pred telesom, otroku omogoča, da se za njo varno skrije. Tako je
brez skrbi in sproščeno daje lutki značaj. Gibanje lutke je odvisno od gibanja
otrokovega telesa, kar ga spodbuja, da eksperimentira z različnimi načini
neverbalnega sporočanja.

- Obrazna mimika je še en pomemben vidik pri telesni lutki. Obraz igralca/otroka
je delno viden. Občutki in razpoloženja telesne lutke so izraženi z otrokovim
izrazom na obrazu.

- Igralec se vživi v čustva karakterja, ki ga igra in to izraža z nasmehom, z mrkim
pogledom in podobno. S tem se razbremeni, da iz sebe notranjo napetost in
trenja (Korošec, Majaron 2002, str. 49–50).
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Slika 1: Ustvarjanje telesne lutke.

Otroci se z lutkami (ploskimi, ročnimi in telesnimi lutkami) niso igrali le v lutkovnem
kotičku, ustvarjalno so si postavili tudi druge pregrade oz. uporabili druge kotičke
(kotiček dom). Pri tem so zelo uživali in se sprostili. Lutke so otroke močno prevzele, saj
so nekateri gledališko igro odigrali že v jutranjem krogu.

Pomen gledališke igre omenjata že Korošec in Majaron. »Osnova kreativne gledališke
vzgoje niso besedila, temveč kreativno ustvarjanje z mimiko, gibanje celega telesa,
razvijanje domišljije, delo z lutkami in maskami, improvizacija prizorov – in to zmore
vsak otrok, na svoj način seveda. Otrokova udeležba v kreativnih gledaliških delavnicah
prispeva k oblikovanju njegove samozavesti in mu pomaga izboljšati samopodobo. Tak
otrok je sproščen in sposoben komunicirati na verbalni in neverbalni ravni« (Korošec,
Majaron 2002, str. 37– 41).

Predstava za gledalce
Močna spodbuda za otroke, da so naredili predstavo za gledalce, je bil nedvomno obisk
lutkovne predstave Gusar Berto in najina predstava Pod medvedovim dežnikom s
ploskimi lutkami. Po predstavi sva jim omogočili igro z lutkami, otroci so lahko lutke
prijeli v roke, videli so, kako enostaven je lahko lutkovni oder, kaj vse lahko na preprost
način uporabimo.

Otrokom je bila pravljica zelo všeč, saj so si jo večkrat želeli slišati tudi pred spanjem.
Celotno zgodbo so skupaj z vzgojiteljico nalepili na tablo igralnice. Dogajanja v zgodbi
so si lahko ogledovali ves čas našega tematskega sklopa.

Pri izpeljavi lutkovnega gledališča v igralnici sva se osredotočili predvsem na dva
pomembna cilja s področja umetnosti:

- uporaba in razvijanje spretnosti: spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti) in
njihovimi izraznimi sredstvi in

- odkrivanje otrokovih talentov in ustvarjalnih potencialov (Kurikulum za vrtce
1999).

Otroci so nestrpno pričakovali, kdaj bodo začeli s pripravami na nastop. Bili so
vznemirjeni. Z veliko vnemo smo začeli z delom. Najprej so bile na vrsti telesne lutke za
vloge medveda, lisice, srnice, zajčka, veverice in miške.
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Za vsako vlogo smo si izbrali pesmico, npr. za medveda pesmico Medved kosmatinec, za
lisico pesmico Pesem o lisici, za srnico pesmico Srnica mala, za zajčka pesmico Zajček
Dolgoušček, za veverico pesmico Veverica in za miško pesmico Jaz sem mala miška.
Pesmice smo prepevali in jih še vedno prepevamo vsak dan v jutranjem krogu in tudi pri
drugih dejavnostih, glede na temo, ki si jo skupaj izberemo. Pesmice o živalih smo
nadgradili še s spremljavo malih instrumentov in sicer s trianglom, palčkami, z
ropotuljicami, bobnom …

»Otrok enakovredno sodeluje in uživa v glasbenih dejavnostih. Pri tem pa sam sebe ne
ocenjuje po končnih izdelkih: kako je zapel pesem, kako igral na inštrument, kakšna je
njegova izmišljarija. Uspešen je, ker ustvarja skupaj z drugimi in je aktiven« (Borota,
Geršak, Korošec, Majaron 2006, str. 13).

Med delom za predstavo sva opazili, da so si otroci izbrali vloge/karakterje glede na
svoje značajske lastnosti. Vlogo medveda si je namreč izbral odločen, živahen, razigran
in govorno zelo sposoben deček, vlogo lisice si je izbrala deklica, ki je vodja skupine in
klepetava; vlogo zajčka, si je izbrala deklica, ki je družabna, a se ne zna postaviti zase.

Otroci so uredili tudi sceno za predstavo. S tempera barvami so pobarvali večje kose
odpadnega papirja, sestavili smo smreke, male storžke pa smo nabrali v bližnjem gozdu.
Otroci so pri pripravah za predstavo zelo uživali, se sprostili in bili pripravljeni na
dialog. Vsi so stremeli k skupnemu cilju tj. pripravi predstave za občinstvo.

Pri izvajanju lutkovne predstave za občinstvo nisva posegali v potek dogajanja, saj sva
želeli, da igra animiranja poteka spontano, z improvizacijo besedila in predvsem na
pobudo otrok.

Slika 2: Predstava Pod medvedovim dežnikom

Otroci z odrom niso bili obremenjeni, svobodno so pohajkovali po igralnem prostoru in
raziskovali gibanje svojega telesa v odnosu do svoje lutke.

Seveda je marsikaj odvisno od tega, za kakšno vrsto lutk se odločimo: pri igranju s
prstnimi lutkami ni toliko gibanja, zato je primeren tudi manjši prostor. Večje, npr.
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telesne lutke, zahtevajo večji igralni prostor, pri igri in animaciji lutk je več gibanja. Ker
ni določenega scenarija in besedila za učenje na pamet, otroci svobodno prispevajo
svoje ideje, dialog in scenarij (Majaron, Korošec 2006, str. 128).

Otroci so pokazali celo predstavo svojim vrstnikom iz sosednjih dveh igralnic, nato pa
še svojim staršem in starim staršem, ki so si z veseljem in veliko mero naklonjenosti
ogledali predstavo. Predstavitev je pozitivno vplivala na posameznika in celotno
skupino.

Zaključek
Gledališče se lahko igrajo vsi otroci, ne glede na intelektualne, komunikacijske
sposobnosti in talent. Obe soustvarjalki in pobudnici omenjene dejavnosti se zavedava,
da moramo vzgojitelji omogočiti otrokom čim več nastopanja pred svojimi vrstniki in
starši. Vsak uspešen nastop pomeni stopničko višje pri oblikovanju otrokove pozitivne
samopodobe.
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Sanja Belina, dipl. vzg., Rozamunda Sivka, dipl. vzg. in Mojca Borko, vzg., Vrtec Studenci MB○ ○

Mozartova Čarobna piščal

Povzetek
V referatu predstavljamo projekt Mozartova Čarobna piščal, ki smo ga izvajali celo
šolsko leto. V sam projekt smo k sodelovanju povabili starše otrok in zunanje
sodelavce. Projekt smo uspešno predstavili tudi širši javnosti. Združili smo različna
področja v umetnosti: glasbeno, likovno, dramsko, plesno. Otroci so pridobili veliko
novih znanj ter tudi občutek za poslušanje različne glasbe. Spoznali so tudi opero.

Ključne besede: Mozart, Čarobna piščal, opera, glasbena dramatizacija.

V Vrtcu Studenci Maribor, v Enoti Pekre, smo se sodelavke odločile, da bomo otrokom
približale umetnost glasbe z drugimi umetniškimi področji (dramsko, likovno in plesno).
Pri tem so nam bili v veliko pomoč starši otrok in tudi zunanji sodelavci (SNG Maribor,
RTV Maribor, Turistično društvo Pekre, Krajevna skupnost Pekre, Knjižnica Pekre in
ZPM Maribor).

Naš vrtec se nahaja v stari vili v primestnem okolju Maribora, pod Pohorjem in je bil
takrat enooddelčen. Otroci oddelka Navihancev so bili stari od tri do šest let.

Projekt Mozartova Čarobna piščal smo izvedli v okviru projekta Z igro do prvih
turističnih korakov in naš moto je bil: Wolfgang Amadeus Mozart – čudežni deček, ki je
življenje poslušal, ga slišal in spremenil v prelepo glasbo. Zavedamo se pomena glasbe,
še posebej Mozartove, za otrokov razvoj. »Velik del dražljajev iz okolja gre skozi ušesa«
(Campbell 2004, str. 28).

Priprave na projekt
Izhajale smo iz spoznanja pomembnosti Mozartove glasbe za otrokov razvoj.

»Veliko prej, preden dojenček razume smisel posameznih besed, ga očarajo ritmi in
melodije, glasbene lastnosti govora ljudi okoli njega« (Campbell 2004, str. 82). Rdeča nit
našega projekta je bila zgodba Čarobna piščal. K sodelovanju smo povabili očeta dečka,
ki je operni pevec v SNG Maribor. Preko njega in njegovih sodelavcev, ki so nas tistega
leta tudi večkrat obiskali, smo spoznali, kaj je to opera, kdo vse v njej sodeluje in kako
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nastane. Seznanili smo se z glasbenim orkestrom in ga tudi obiskali. K nam je prišel
violončelist in nam predstavil violončelo. Podrobneje smo spoznali zgodbo Čarobna
piščal in vsi skupaj smo naredili načrt o njeni izvedbi.

Izvedba projekta
Začeli smo izdelovati sceno za prvo otroško opero (tako smo bili predstavljeni v kulturni
kroniki na RTV Maribor). Pri izdelavi scene in kostumov smo se posluževali različnih
likovnih tehnik (slikanje, risanje, grafika in kiparjenje). Kostume za otroke so pomagali
izdelovati tudi starši na pustni delavnici. S skupinsko masko Mozartova Čarobna piščal
smo se predstavili na pustovanju na Trgu svobode v Mariboru v organizaciji ZPM
Maribor in prejeli prvo nagrado.

Podelitev nagrad na pustovanju na Trgu svobode v Mariboru

Skupaj z otroki smo priredili celotno zgodbo, jo glasbeno dopolnili s pesmima
Papagenova predstavitvena pesem in Papagenovi zvončki, z arijo Kraljica noči in
drugimi odlomki Čarobne piščali v originalni izvedbi. Izhajali smo iz gibanja otrok ob
glasbi in s pomočjo njihovih spontanih gibov ob poslušanju izdelali plesno koreografijo
za glasbene dele dramatizacije.

Besedilo in posamezne vloge so otroci spoznavali tekom celega leta ob pripovedovanju
zgodbe Čarobna piščal na njim razumljiv način, na podlagi slikanice Čarobna piščal,
ki jo je po Mozartovi operi priredil Jakob Streit, izdala pa založba Epta leta 1996. Ko smo
potem v drugi polovici leta otrokom razdelili vloge in sestavili celotno glasbeno
dramatizacijo, večjih težav z usvajanjem besedila ni bilo, ker so zgodbo zelo dobro
poznali. V sami glasbeni dramatizaciji, ki smo jo predstavili širši javnosti, sta sodelovala
tudi prava operna pevca s kostumi iz gledališča in predstavila vlogi Papagene in
Papagena.

Skozi celo leto smo spoznavali tudi različne skupine glasbil, izdelovali plakate ter
likovno ustvarjali (po zgodbi Čarobna piščal in slikanje različnih instrumentov,
predvsem Mozartovih priljubljenih – klavir in violina). Tako je tudi nastala razstava
likovnih izdelkov z naslovom Mozartova Čarobna piščal v Knjižnici Pekre.

Otroci so svoja doživetja iz vrtca prenašali na svoje domače. V vrtec so prinašali različno
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literaturo, fotografije, članke o Mozartu, glasbilih, operi, gledališču. Bili so zelo notranje
motivirani za spoznavanje sveta umetnosti.

Projekt smo zaključili z javno prireditvijo v Domu kulture Pekre. Na generalki in na
sami prireditvi nas je prišla posnet ekipa RTV Maribor in pripravila prispevek o našem
delu. Posneli so izjave otrok in del predstave. Imeli smo dve izvedbi predstave. Na prvi so
nas s svojim obiskom počastili otroci z vzgojiteljicami iz vseh enot Vrtca Studenci ter
starši naših otrok, na drugo pa smo povabili upokojene delavke našega vrtca in širšo
javnost. Obe ponovitvi sta zelo dobro uspeli.

Odzivi na projekt
Starši so nam bili skozi celo leto v veliko pomoč. Čeprav so nas tako spremljali, so bili
na sami prireditvi zelo pozitivno presenečeni nad samo izvedbo ter znanjem in
sposobnostmi njihovih otrok. V predstavo so bili aktivno vključeni vsi otroci. Ker so bili
tako dobro pripravljeni, večjih težav s tremo nismo imeli.

Od vseh, ki so si predstavo ogledali, smo dobili same pozitivne kritike in spodbudne
besede. Podpiralo nas je tudi vodstvo vrtca. Pika na i pa je bil seveda tudi prispevek na
RTV Maribor.

Zaključek
Zgodnje učenje umetnosti mora temeljiti na notranji motivaciji otroka, izhajati mora iz
njega. Otrok se skozi umetnost nauči divergentnega mišljenja na vseh področjih, saj v
vsakem svojem umetniškem delu portretira svoje občutke, intelektualne sposobnosti,
zaznavne zmožnosti, fizičen in socialni razvoj, estetsko zavedanje in kreativnost. Prav
pri posredovanju vsega tega znanja imamo glavno vlogo vzgojitelji. Tukaj smo mi, da jim
potrjujemo, da delajo prav, ko se na kakršen koli način umetniško izražajo.

»Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost
uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, glasbi ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj
drugega« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 38).

S pomočjo staršev, zunanjih sodelavcev in vodstva našega vrtca nam je uspelo približati
čarobnost umetnosti in jo začutiti v vrtcu skozi otroške oči.

Literatura:
Campbell, D. (2004). Mozart za otroke: prebujanje otrokove ustvarjalnosti in mišljenja s pomočjo glasbe. Ljubljana:
Tangram.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Daša Pučko, dipl. vzgojiteljica, OŠ Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtca Palček

Naše barvno potovanje

Povzetek
Otroci naše skupine zelo radi likovno ustvarjajo in se igrajo. Rdeča nit letošnjega
šolskega leta je s čutili po svetu. Za začetek smo z otroki spoznali različna prevozna
sredstva, s katerimi se bomo lahko odpeljali na pot okoli sveta. Naša pot pa se je
pričela z ustvarjanjem po igri z avtomobilčki s tempera barvami.

Ključne besede: otroci, barve, avtomobilčki.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S sodelavkami smo se odločile, da letošnje leto popeljemo naše otroke na potovanje
okoli sveta. Tako že do septembra spoznavamo različne dele našega planeta. Prvi
uvajalni mesec sem namenila večjo pozornost spoznavanju različnih prevoznih
sredstev, s katerimi se bomo lahko premikali po svetu.

Načrtovane vzgojno-izobraževalne teme se tako srečujejo in združujejo v vseh
kurikularnih področjih. Projekt je bil načrtovan z namenom, da uresničujemo dva cilja
s področja umetnosti:

- razvijanje prostorskih predstav in

- negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja,
zamišljanja, izražanja in komuniciranja na področju umetniških dejavnosti
(Kurikulum za vrtce 1999).

Doživljanje sveta
»Likovno izražanje mlajših otrok nastopa v vlogi otrokovega kognitivnega razvoja in
predstavlja pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in si razlaga svet okoli
sebe. Otrok, ki nima možnosti svobodnega in konstantnega likovnega izražanja, se ne
more polnovredno razvijati« (Vrlič 2001, str. 13).

V našem oddelku strmimo k temu, da ima otrok vsak dan na voljo več različnih kotičkov,
v katerih se lahko preizkusi v različnih vlogah, npr. kuhar v kuhinji, kot knjižničar v
knjižnem kotičku, kot zidar v kotičku z različnimi kockami, kot voznik avtomobila v
kotičku s cesto, ter med drugimi tudi kot likovni ustvarjalec v likovnem kotičku.
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Vsakodnevno je otrokom omogočeno, da rišejo s flomastri, z barvicami, voščenkami, s
kredami, da slikajo s tempera barvami, strižejo, lepijo in ustvarjajo s plastelinom. Tako
se lahko otroci polnovredno razvijajo.

Projekt sem načrtovala tako, da smo najprej skozi opazovanje, ples, petje in z gibanjem
ponazarjali  prevozna sredstva in se šele kasneje lotili likovnega izražanja. Vse to otroci
radi počno in v vsaki dejavnosti je bilo na obrazih otrok opaziti zadovoljne nasmehe,
posebno pri zadnji dejavnosti, ker se jim je zdela malce nenavadna in nevsakdanja.

Med sprehodi smo opazovali svet okoli nas in poudarek dali na cesto ter na prevozna
sredstva. Opazovali smo barve, velikosti in oblike prevoznih sredstev. Poimenovali smo
jih, nekateri otroci pa so celo poskušali ugibati znamke avtomobilov, ki smo jih
srečevali. Razmišljali smo tudi o tem, kaj pomenijo prometni znaki okoli našega vrtca.

S sprehodi so otroci doživljali promet in prevozna sredstva kot spodbudo za
ustvarjalnost.

Vrtec smo kasneje spremenili v cesto, ki je vijugala okoli miz, stolčkov in omar. Ker smo
med sprehodi ugotovili, da ceste niso prazne, smo iz tulcev izdelali različne avtomobile.
V našem kraju ni nobenega semaforja, zato so tudi te izdelali sami. Otroci so pričeli s
petjem že poznanih pesmi na tematiko prevoznih sredstev (Avto, Moj rdeči avto), naučili
smo se tudi izštevanko Mi se z vlakom peljemo in se igrali različne gibalne igrice na
temo promet in tako doživljali vse to, kar smo kasneje prenesli na papir. Dejansko so
vsakodnevno imeli veliko možnosti, da so spoznavali prevozna sredstva, da so se z
njimi igrali in da so se vživljali v vloge voznikov.

Risanje z avtomobilčki
Ključna dejavnost referata je bila risanje z avtomobilčki. Poskrbela sem, da sem z
dejavnostmi uresničevala različna načela likovne vzgoje mlajših otrok.

- Načelo ustvarjalnosti: otroci so imeli možnost lastnega ustvarjalnega dela na
podlagi prej opazovanih stvari (ceste, avtomobilov …) in podanih različnih
materialov za ustvarjanje.

- Načelo aktivnosti:  otroci so bili aktivno udeleženi v vseh segmentih likovno-
vzgojnega dela.

- Načelo zanimanja: prevozna sredstva pri otrocih zbujajo različna zanimanja.
Večinoma se z avtomobilčki najraje igrajo dečki, ko pa smo po igralnici speljali
cesto, so avtomobilčke prijele tudi deklice in se z njimi zaigrale. Pri ključni
dejavnosti je bilo zanimanje na vrhuncu, saj se jim je zdelo zanimivo in zabavno
voziti avtomobilčke v barve in po papirju.

- Načelo individualizacije: naš oddelek je kombiniran, to pomeni, da so v njem
otroci stari od 18 mesecev pa do 6 let. Pri vseh stvareh, ki jih počnemo upoštevamo
to načelo in vse prilagajamo značilnostim vsakega posameznika in se zavedamo
razlik med otroki.

- Načelo nazornosti: otrokom smo stvari predstavili z upoštevanjem večino naših
čutov- ogledali smo si avtomobile, poslušali njihov zvok, se jih dotikali in se z
njimi igrali. (Vrlič 2001)

Na podlagi doživljanja semaforja preko igre, so otroci sami izbrali ustrezne barve v
omari (rdečo, rumeno in zeleno) in jih z mojo pomočjo pripravili na pladenj. Skupaj smo
pripravili tudi prostor za ustvarjanje in mize zaščitili s časopisnim papirjem. S
pomočnico sva jim ponudili risalne liste in avtomobilčke.

Otroke sva nato spodbudili k ustvarjanju z barvami in avtomobilčki. Ti so nekaj časa le
začudeno opazovali sredstva na mizi. Po najini spodbudi k uporabi le-teh, so začeli
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spontano namakati kolesa v barvo in ustvarjati.

Na papirju so pričele nastajati črte, ploskve … Barve so pomešali med seboj in med
drugim ugotavljali tudi to, da nastajajo drugačni, novi odtenki barv. Nekateri so
večinoma vozili v ravnih črtah, drugi so vozili v krožnem križišču, tretji pa so z
avtomobilčki ustvarili železniške tire.

Res je, da namen in cilj likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju ni izdelek sam,
temveč otrokov razvoj tekom procesa likovne dejavnosti (Kroflič 2010),  ampak lahko se
pohvalimo, da so nastali res čudoviti izdelki.
Otroška interpretacija izdelkov
Julija (4 leta): »Narisala sem železnico in sledi od avtov.«
Tim (5 let): »Narisal sem cesto, pa zaporo na cesti in našo hišo, ter tako cesto, ki se ruka.«
Fiona (4 leta): »Narisala sem mavrico.«
Filip (3 leta): »Narisal sem avto, ki ga vozim jaz.«
Nuša (5 let): »Narisala sem cesto in črte.«
Ajda (4 leta): »Narisala sem parkirišče za avtomobile pred trgovino. Tam je tudi Egipt in
kamele.«
Pia (5 let): »Te pikice so hiše, črte pa so ceste.«
Živa (3 leta): »Narisala sem cesto in hodnike.«
Iva (5 let): »Narisala sem cesto in železnico.«

Fotografija 1: Julija (4 leta), Daša Pučko

Z avtomobilčki na avtocesto
Otrok v umetnosti ustvarja in si izmišlja najrazličnejše stvari. Različna ustvarjalna
dela nastajajo takrat, ko ima otrok pri ustvarjanju svobodo (Kurikulum za vrtce 1999).
Naše dejavnosti so nedvomno otrokom dopuščale, da je svojo ustvarjalnost potegnil na
plano, tako s kreativnimi gibi, plesom, petjem in ne nazadnje z likovnim ustvarjanjem.

Projekt bi lahko razširila s še dodatnimi dejavnostmi. Otrokom bi lahko podala nalogo,
da bi vsi skupaj vozili avtomobilčke po večji površini (npr. po plakatu na tleh naše
igralnice), lahko bi nalogo prestavili na igrišče, kjer bi z večjimi avtomobili (tistimi, ki jih
šofirajo otroci) vozili po ogromnem platnu in tako ustvarili ogromno skupinsko risbo.

Ker našega potovanja po svetu še ni konec, ne dvomim, da bomo projekt do poletja
razširili še s temi dodatnimi dejavnostmi in tako otrokom dali nove zanimive izkušnje
s področja likovne umetnosti.

Literatura:
Kroflič, R. idr. (2010). Otrok v vrtcu, priročnik h Kurikulu za vrtce, ur. Ljubica Marjanovič Umek. Maribor: Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo
Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
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Miselni izzivi na poti do sproščene
drže čopiča

Povzetek
V članku bom navedla dejavnosti, ki sem jih izvajala z otroki v kombiniranem
oddelku od drugega do četrtega leta starosti. Dejavnosti so spodbujale razvoj
spretnosti s slikarskim materialom, še posebej mehko držo čopiča in otiranje čopiča.
Navajam nekaj dejavnosti, ki otroke spodbujajo, da razmišljajo in tako sami pridejo
do rešitve, kako s ponujenim materialom pravilno ravnati.

Ključne besede: uporaba čopiča, mehka drža, otiranje čopiča, miselni izzivi.

Likovna vzgoja je področje umetnosti, ki je omenjeno v vseh petih področjih kurikula
(Kurikulum za vrtce 1999). Na predšolski stopnji uresničujemo cilje, ki so napisani v
kurikulu, med katerimi je tudi seznanjanje z likovnimi tehnikami (Vrlič 2001).

Vsaka od vzgojiteljic se je že srečala s težavo, ko je otrokom ponudila čopič in akvarele,
otrok pa je s čopičem tako močno pritiskal, kot bi risal s kredo na asfalt. Iz čopiča je
teklo, nastajale so luže na sliki. Če želimo otroku omogočiti, da se bo v izražanju dobro
počutil in lažje svobodno izražal, mu je potrebno najprej zagotoviti možnosti, da
raziskuje materiale, sredstva in tehnike, potem pa ga je potrebno naučiti, kako se
materiali uporabljajo.

Otroci se začnejo likovno izražati med prvim in drugim letom starosti. Takrat naključno
opazijo, da nekateri materiali za seboj puščajo sledi oz. da njihov poseg v zunanji svet
pusti vidne posledice. Barva otrok v obdobju do tretjega leta ne zanima, za razumevanje
in spoznavanje zunanjega sveta je za otroke v tem obdobju pomembnejša oblika, ki se ji
bolj posvečajo. Kasneje, ko v svoje upodobitve vključijo tudi barvo, jo uporabljajo zelo
svobodno (Duh in Vrlič 2003).

Otroke je bolje seznaniti le z nekaterimi glavnimi tehnikami, ki jih dobro utrdimo, kot
uvajati vsemogoče tehnike in delovne načine, ki jih nimamo časa dovolj dobro utrditi.
Vsekakor moramo vedeti, da delamo v isti tehniki večkrat, da jo otroci spoznajo in
obvladajo (prav tam).

V igralnici strmim k temu, da imajo otroci vedno na voljo kotiček, v katerem se lahko
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svobodno likovno izražajo. Na voljo imajo velike formate in različne risarske
pripomočke, ki jih menjujem sistematično. Na steno je v likovnem kotičku ves čas
pritrjen večji format papirja – bodisi bel, črn ali kakšne druge barve. Otroci lahko po
želji ustvarjajo s pripravljenimi risarskimi pripomočki ali raziskujejo tehniko slikanja.

Že v prvem mesecu, ko mi je bila dodeljena skupina, ko smo se šele spoznavali, sem
otrokom ponudila usmerjeno dejavnost igre z barvo in s čopičem na papirju. Tako sem
ugotovila, kakšno je bilo njihovo poznavanje materiala in na kateri stopnji likovnega
razvoja je posameznik izražal motiv. Opazila sem, da imajo otroci velike težave s
pritiskanjem čopiča na podlago, zato sem v naslednjih dneh izvedla dejavnosti, ki so
odpravljale trdo držo čopiča.

Slikanje s prsti v mivko – spoznavanje sledi
Pripravila sem jim nizke škatle, v katere sem nasula suho mivko. Otrokom nisem dala
usmeritve, kaj naj z njo počnejo. Sprva so jo prijemali v pest in spuščali ter opazovali
njeno sipkost, kasneje so vanjo zakopavali prste in se z njo igrali. Ko sem zaznala, da so
jo dovolj izživeli, pa sem jih spodbudila k vlečenju črt s prstom. Otroci so uživali, ko so
opazovali sledi, mivka med prstki in nohti jih ni motila. K dejavnosti pa so se vedno
znova radi vračali.

Dejavnost smo nadgradili še z vlečenjem sledi s čopiči. Tako sem otroke lahko opozorila
na pravilno držo čopiča, igrali smo se s pritiski. Ko je močno pritisnil, je odrinil vso
mivko, če je pritisnil malo, pa smo rekli, da boža mivko. Poigravali smo se s trdimi in z
mehkimi čopiči. Igralna dejavnost jim je bila na voljo ves teden, tako da so se lahko
zvrstili vsi otroci.

Slikanje na vpeto blago – učenje pritiska in smeri
Šele sedaj smo čopič začeli uporabljati skupaj z barvo. Otroci so čopič že poznali iz
prejšnje dejavnosti, zato so se lahko sedaj sproščeno ukvarjali s preizkušanjem barvne
palete. Ponudila sem jim akvarele, za podlago pa sem izbrala bombažno platno v
velikosti približno dva kvadratna metra. Blago sem vpela na vrvico in ga odmaknila
približno 10 cm od stene. Otroci so namakali čopič v vodo in barvo ter vlekli črte po
platnu. Njihova naloga je bila le, da se ne dotaknejo stene in da narišejo karseda dolgo
črto. Otroci so se poigravali z barvo – bilo jim je všeč, ko so opazovali, kako se barvna
packa širi po platnu, zato so tudi večkrat namakali v različne barve. Zelo hitro so
spoznali, da morajo, če želijo potegniti črto, zelo nežno pritiskati na blago, sicer jim
platno uhaja do stene, čopič pa ne drsi in narišejo lahko le piko. Prav tako so morali
upoštevati tudi smer vlečenja čopiča, saj ga potiskati in »lomiti dlačic« niso mogli, ker
jim je blago uhajalo. Tako so spontano začeli prilagajati pritisk čopiča na podlago in
tudi smer v katero so vlekli čopič. Platno sem preprosto oprala v pralnem stroju in jim ga
tako večkrat ponudila za ustvarjanje, da se je zavedanje mehke drže in načina vlečenja
čopiča dovolj utrdilo.

Slikanje na papir na koncu hodnika – učenje otiranja čopiča
Po obeh izvedenih dejavnostih sem otrokom le ponudila list, ki je bil pritrjen na steno.
A čakal jih je še en izziv. Kaj narediti, da iz čopiča ne bo teklo? Kaj narediti, da ne bo teklo
iz lista, na katerega smo slikali? Ponujena dejavnost jih je spodbujala k učenju na
podlagi poskusov in napak. Na eno stran krajšega hodnika sem na steno pritrdila list
papirja, na drugo stran hodnika pa sem pripravila akvarele, vodo ter čopiče. Na poti do
lista sem prilepila dolgo »preprogo« belega papirja. Naloga otrok je bila, da slikajo na
papir na drugi strani hodnika in da se ob morebitni kapljici, ki umaže preprogo, vrnejo
nazaj do lončka z vodo in čopič otrejo. Tudi to dejavnost so otroci imeli na voljo ves
teden. Na koncu smo ji dodali vsebino in si predstavljali, da smo čebele, ki nosijo med v
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čebelnjak. Če nam je kapljalo s čopiča, je pomenilo, da smo izgubili nektar in smo se
morali vrniti nazaj do rože. Tako nam je uspelo med igro pobarvati čebelnjak, ki smo ga
v prihodnjih dneh lahko uporabili za plesno izražanje dela čebel.

Otroci so se skozi igro učili drže čopiča, pritiska na podlago in otiranje čopiča. Vsi otroci
tehnike niso usvojili, večini pa je uspelo. Nekaj otrok je usvojilo vsaj besede, ki so jim
bile v pomoč pri nadaljnjem usmerjanju ob slikanju. Menim, da je smiselno ves
postopek od igre z mivko do slikanja na navpično podlago ponavljati večkrat ali vsaj
enkrat letno v vsaki starostni skupini. Le s ciljno načrtovanimi dejavnostmi za pravilno
uporabo sredstev lahko otrok usvojeno znanje ponotranji in ga nadgrajuje.

Literatura:
Denac, O. in Vrlič, T. (2001). Umetnost. V: Otrok v vrtcu, priročnik h Kurikulu za vrtce, ur. Ljubica Marjanovič Umek.
Maribor: Obzorja.
Duh, Matjaž, Vrlič, Tomaž (2003). Likovna vzgoja v prvi triadi devet letne osnovne šole: Priročnik za učitelje
razrednega pouka. Ljubljana: Rokus.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Vesna Jarh, dipl. vzgojiteljica Vrtci občine Žalec

Kako pomembna je umetnost v
otrokovenm razvoju

Povzetek
Namen mojega članka je predstaviti pomen umetnosti za učenje in razvoj majhnih
otrok in prikazati, kako preko umetniških dejavnosti otroci razvijajo sposobnosti
in spretnosti, ki imajo pomembno vlogo za razvoj otrok skladno s kurikulom.

Ključne besede: otrok, vrtec, umetnost, učenje, ustvarjalnost, kurikul.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"Majhni otroci se odzivajo s kretnjami in z
gibanjem, preden se odzovejo na izgovorjene

besede. Oni razumejo in raziskujejo zvok, preden
se naučijo govoriti. Rišejo slike, preden  tvorijo
črke in izživijo zgodbe, preden se naučijo brati."

(Joseph Chilton Pearce)

Predstavila bom praktični primer umetniškega ustvarjanja na podlagi literarnega
besedila. Izbrala  sem zgodbo Sama Mcbratneya, A veš koliko te imam rad. Vsebina
zgodbe je bila motivacijsko sredstvo, v sami izvedbi pa povezuje dejavnosti. Namen
vključitve te slikanice je pritegniti otroke k ustvarjanju oz. k izražanju vsebine zgodbe s
pomočjo igrivosti barv, zvokov, besed in kretenj, plesa in glasbe.

Kaj je umetnost?
Umetnost je oblika samoizražanja.Vključuje umetniške dejavnosti – likovno
ustvarjanje, petje, ples, in dramsko igro. Vsaka od teh umetniških dejavnosti razvija
otroka v celoti: čustveno, intelektualno fizično in družbeno. Za umetniško udejanjanje
otrok potrebuje v igralnici prostor, v katerem ustvarja, išče, riše, slika, pleše, poje, igra …
z nepredvidljivo močjo intuicije.
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Umetnost v kurikulu
Kurikulum za vrtce (1999) opredeli umetnost kot sredstvo, ki otroku omogoča
udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju
sveta. Ta je zanj neizčrpen vir navdiha, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti.
Otrok doživlja umetnost, skozi njo komunicira, v njej izumlja in ustvarja, se sprošča in
pridobiva umetniško predstavljivost oz. razvija področje estetike. Vzgojitelj pri otroku
spodbuja radovednost in veselje do umetniških dejavnosti z oblikovanjem bogatega
raznovrstnega okolja, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in drugih, okolice in
umetnosti. Če analiziramo dejavnosti, ki jih priporoča Kurikulum za vrtce (1999),
ugotovimo, da je poudarek na izmišljanju, preizkušanju, kombiniranju, doživljanju,
izražanju, komuniciranju, ustvarjanju, igri, opazovanju, razlikovanju, izvajanju,
sestavljanju, občutenju plesa, glasbe in vizualnega ustvarjanja.

Zakaj je umetnost tako pomembna  v predšolskem obdobju?
Področje umetnosti  je namenjeno otroku, da mu omogoči različne oblike
samoizražanja. Umetniške dejavnosti imajo pomemben izobraževalni vpliv na celostni
razvoj otroka, so edinstven večdimenzionalen medij za zgodnje učenje. Otroci imajo ta
medij – umetnost – radi, ker je zabavna in jim zagotavlja pristno samoizražanje s
svobodo izbire, misli in občutkov, saj jim je dovoljeno vstopiti v svet nepričakovanega in
nepredvidljivega.

Otroci se z veseljem odzovejo na slikanje, glasbo, igro in ples. Umetniške dejavnosti
motivirajo in pritegnejo otroke k učenju, spodbujajo spomin in  čutno razumevanje,
okrepijo simbolno sporočilo in razvijajo odnose. S sliko ali z risbo, s kretnjo, z glasom
in gibom imajo otroci priložnost  spregovoriti na drugačen, svoj način. Vsak otrok se na
svoj unikatni način poglobi v pravljični svet in s svojim zamišljanjem  opredmeti svoje
ideje, oblikuje zamisli prizorov in sledi potrebam lastnih želja.

Učenje in umetnost
Učenje skozi umetnost vključuje otrokovo aktivno sodelovanje, ki združuje um in telo,
čustva in razum. Preko dejavnosti, ki so povezane z umetnostjo, se otroci učijo izražati,
oblikujejo odnose, dogovore, svoje misli in čustva. S tem, da izumlja in ustvarja s sliko,
z besedo, zvokom, gibanjem in igro, predstavlja nek dogodek, formo, vsebino, žival ali
osebo. V tovrstnem učenju otrok se odražajo različni socialni, spoznavni in ustvarjalni
procesi, ki podpirajo ključne razvojne sposobnosti v ustvarjalnosti, kritičnemu
mišljenju, sodelovanju in komuniciranju otrok. Vloga odraslih je, da  jim zagotovimo
materialna sredstva, vzbudimo radovednost, željo po sodelovanju in navdih.

Primer iz prakse
Konkretni primer skozi umetnost popestri načrtovan vsebinski sklop in zagotavlja
privlačen, zanimiv in učinkovit učni proces. Dejavnosti temeljijo na odkrivanju in
dopuščanju otrokove ustvarjalnosti. Vsebine predstavljajo medij za spontano otroško
doživljanje zgodbe. Doživljanje pravljice temelji  na dveh, v naprej premišljenih,
posebnih vidikih. Na kreativnosti, s ponudbo primernih materialov in sredstev, ter na
ustvarjalnosti in ekspresivnem izražanju z likovno in verbalno tehniko ter celo z
govorico telesa. Otroci v izvedbenih oblikah spontano poosebljajo pojme, like, karakterje
s petjem in plesom, z glasbo in igro. V dramatizacijo in igro vlog vključijo svojo neizčrpno
domišljijo. V odločitev povezovanja umetnosti in jezika me je vodilo pričakovanje, da
bodo otroci aktivno doživljali sebe in lasten uspeh skozi umetnost. Izkazalo se je, da je
bila vsebina pravljice dobra in ustvarjalna spodbuda za delo. Otroci so uspeli izraziti
svoje ideje in in razumeti ideje vrstnikov. Povezovanje obeh področij je temeljilo na
razširitvi konceptov, predstavljenih v zgodbi oz. na doživljanju otrok. Umetnost
dokazano omogoči zagotavljanje povezave med zgodbo in resničnim življenjem.
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Predstavitev  knjige »A veš, koliko te imam rad?« (Sam McBratney  )
Slikanica govori o načinu izkazovanja čustev skozi primerjave. Glavna lika sta zajec
Rjavec in zajček Rjavček, ki si silno želita pokazati, kako rada se imata. Slikanica
otroka popelje od gibanja »kar tako« h gibanju celega telesa, nato do otrokovih predstav
in besed. Predvsem nas ta slikanica opozarja na otrokovo občutljivost in tenkočutnost,
njegovo potrebo, da mu povemo in pokažemo, kako radi ga imamo. Ob tem pa tudi njega
usmerjamo k izražanju čustev (Dolinšek-Bubnič, 1999). Vizualno zelo privlačna in
zanimiva zgodba je služila kot predloga za delo na področju umetniških dejavnosti.  Po
prebrani vsebini so bili otroci vabljeni, da likovno prikažejo dogodke, izberejo in
uporabijo različne materiale za izdelavo zajčka, da pripravijo svoj lasten način
predstavitve zgodbe, se igrajo v igri » če sem jaz zajček …«, kar je otroke spodbujalo v novo
razmišljanje.

Izvedbene oblike dejavnosti so zajele vsa področja otrokovega razvoja: socialni, čustveni,
kognitivni, gibalni razvoj in področje jezika.

- Socialno in čustveni razvoj: otroci so se pri dejavnostih sprostili, osredotočeni
so bili na aktivnost, počutili so se uspešne, lahko so izrazili svoja čustva in svojo
igrivo individualnost.

- Jezikovni razvoj: otroci so razpravljali o svoji umetnosti, govorili o tem, kar so
počeli, zaigrali.

- Kognitivni razvoj: otroci so primerjali, napovedovali, planirali  in  reševali
probleme.

- Gibalni  razvoj:  uporabljali so  motoriko:  slikali, risali, lepili, gnetili glino,
izdelovali lutke, rezali, plesali …

Tematski sklop
Cilj: uporabiti  besedilo in ilustracije kot vir estetskega užitka, znanja in pogovorov in
kot navdih za umetniško ustvarjanje.

Prostor je bil urejen s kotički, ki so se občasno spreminjali. V njih so otroci podoživljali
vsebino na igriv način skozi  različne umetniške pristope, kot so improvizacija,
poustvarjanje, poslušanje glasbe in petje, kiparjenje, risanje, ples in dramsko izražanje.

Učni proces je bogatil številne vsebine, oblike in metode dela, s katerimi so otroci
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razvijali spretnost opazovanja, komuniciranja, vrednotenja mnenj, argumentiranja,
sodelovanja, reševanja problemov, eksperimentiranja, ustvarjanja, načrtovanja in
izvajanja dejavnosti. S svojo domišljijo in kreativnostjo so bili otroci dejavni
soustvarjalci, njihove umetnije so izražale individualnost, interese in sposobnosti
otrok. Oblikoval se je "konstruktivni jezik" kot izmenjava znanj, razpravljanje in
upoštevanje  predlogov. Razvila se je bila uporaba jezikovnih asociacij. Otrokom sem
ponujala odprte, ustvarjalne naloge in ideje, kako izdelati zajčka, lutko, narisati prikaz
izražanja nekoga imeti rad, si izmisliti zgodbo, z zvokom ponazoriti razpoloženje,
gibanje zajčko, ki so otroke  postavljale v kontekst reševanja problemov z več možnimi
rešitvami. Tu je izstopal vpliv  skupine vrstnikov, saj so v izvajanju določenih aktivnosti
otroci prišli do različnih predlogov, o njih razpravljali, primerjali, argumentirali in
impulzivno sugerirali svojo idejo. Izstopajoče so bile razlike matematično-logičnih
sposobnostih otrok  v povezavi  z opisom lastnosti iz dialoga zajčkov, kot so razdalja,
širina, višina, blizu, daleč, visoko, nizko, manj, še manj, več, še več itd. Tudi  ponudba
testa in gline za oblikovnje, raziskovanje in odkrivanje je ustvarila izkušnjo, da jim
material s svojo prožnostjo nudi možnost oblikovanja skulptur in  modelov. Zanimivo
je bilo opazovati, kako jim je figura zajčka predstavljala probleme s statiko. To je bil
dodatni izziv,  saj so eksperimentalno iskali nove rešitve. Z razdiranjem, s ponovnim
izdelovanjem in z dodajanjem materiala so uspeli izdelati  formo samostoječega zajčka.
Najbolj obiskan  je bil kotiček »gledališka delavnica«, kjer so otroci izdelovali lutke,
uporabili oblačila za dramatizacijo zgodbe in igrali različne vloge skozi različne izrazne
jezike. Izražali so se s telesom, z glasom, mimiko in domišljijsko intonacijo. Ves čas je
bilo čutiti dobro motiviranost otrok, opazovati njihov smeh, zabavo, scenografijo v
»problem – ideaja – rešitev« situacijah. Uspeli so skreirati svojo zgodbo o dveh zajčkih in
njuni ljubezni, ki mi je dala priložnost za primerjave kombinacij otroških misli in
znane vsebine. Dramsko igranje je otroke dodatno spodbujalo v novo raziskovanje,
kako izbrati in dodati spremljajočo glasbo. Skupaj smo ugotavljali tipično razpoloženje
zajčkov in pomembne značilnosti iz vsebine pravljice, ki bi jih lahko glasba obogatila.
Otroci so ponujali svoje ideje, predlagali uporabo različnih glasbenih instrumentov že
pri samem igranju vlog. Izbrali so ropotulje, lastno telo, tamburin, triangel, boben in
uspavanko. V tej novo nastajajoči zgodbi so otroci izražali čustva preko zvokov in ritmov,
razvijali so svoje lastne glasove, mimiko, kretnje in domišljijo.

Doživetje sproščenosti ob podoživljanju zgodbe otroke popelje v igrivo sodelovanj, jim
poraja kopico novih domislic in idej, ki smo jih lahko samo slutili. Vstopili so v igrivi
dialog, kjer je dovoljeno dodajati svoje ideje, ki jih skupina lahko sprejme in nadgradi. Ni
več pomembno ali pojemo, plešemo, rišemo ali  tiho opazujemo. Obliko zamenja
vsebina. Igra postane improvizacija zgodbe. Te igre so enkratno doživetje, nemogoče jih
je ponoviti. Hkrati pa so vrata, ki odpirajo možnost za razumevanje notranje vsebine
otroka, njegovih potreb in čustev. Umetnost kot metoda učenja je zagotavljala učinkovite
strategije za negovanje domišljije, razvijanje ustvarjalnosti in z izvedbenimi oblikami
dala priložnost za divergentno mišljenje – sposobnost iskanja različnih načinov za
interpretacijo ali reševanje problemov.  Vsebina jih je pritegnila. Njihovi izrazi, z mimiko
obraza, so ob določenih situacijah (bogastvo izražanja igrivih zajčkov) sporočali, da so
vsebino čustveno doživeli.

Svoj  članek zaključujem z mislijo Antona Trstenjaka: »V igrivosti likov, barv, zvokov,
besed in kretenj je tako rekoč zaobseženo bistvo vse umetnosti ...« (Trstenjak 1981, str.
467).
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Sledi mesta

Povzetek
Projekt Sledi mesta se je v Vrtcu Vodmat, v enoti Klinični center, začel izvajati meseca
marca 2014 in se zaključil junija 2014 s prireditvijo v Mestnem muzeju Ljubljana. V
projektu je sodelovalo 12 skupin enote Klinični center, starosti 1–6 let, ki smo se
ukvarjale z iskanjem sledi rimskega mesta, odtisi in s sledmi, ki jih civilizacije iz
preteklosti ali današnja družba puščamo našim zanamcem. Na prvi pogled zelo
zgodovinsko temo smo raziskovali preko različnih umetniških praks, ki jih že več
let vnašamo v izvedbeni kurikul ter omogočamo otrokom, da preko različnih jezikov
in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom in sporočajo o doživetem, videnem
ter na novo konstruiranem. V projektu Sledi mesta so z nami raziskovali in
podoživljali tudi  različni umetniki in kulturne institucije.

Najmlajši otroci so se z Emono srečevali predvsem preko materiala in sporočanja v
tehnikah, ki so bile značilne za umetniško izražanje starih Rimljanov. Starejši
otroci pa so Emono najprej spoznavali kot zgodovinsko dejstvo, se srečali z vsemi
stvarnostmi tega starega mesta, načinom življenja, časovno premico in
urbanizmom. Vživljali so se v življenje takratnega časa preko simbolne igre,
naracije, metafor in preko različnih delavnic pridobivali izkušnje puščanja sledi in
odtisa, ki ga ima mesto in jih lahko ustvari in pušča tudi človek.

Ključne besede: Emona, rimsko mesto, sled, odtis, opomin, spomin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
S projektom Sledi mesta smo želeli obeležiti 2000-letnico Emone, ki pa je sovpadala z
40-letnico obletnice obstoja enote Klinični center, Vrtca Vodmat. Ime projekta Sledi
mesta že samo sporoča glavni cilj, ki je bil iskanje sledi rimskega mesta in ukvarjanje z
odtisi ter v nadaljevanju sledmi, ki jih civilizacija iz preteklosti ali današnja družba
puščamo našim zanamcem. Teoretično osnovo in okvirje dela smo iskali predvsem v
Kurikulumu … (1999) in monografiji Kulturno žlahtenje najmlajših. Korake, ki smo jih
pogumno delali in s katerimi smo lovili ravnotežje med zgodovinsko tematiko in
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umetniškimi praksami, pa sta usmerjali petstopenjski didaktični model načrtovanja in
sinhronizacijska didaktika, oba značilna pristopa dela v našem vrtcu. Petstopenjski
didaktični model načrtovanja je predstavljal obliko dela skozi celoten projekt, ki nas je
vodil od »občutljivosti« za temo, »seznanjanja in osmislitve«, preko »dialoškosti« in
»ustvarjalnosti« do »družbenega angažmaja«, kjer otroci svoje raziskovanje vsebine
pokažejo širšemu občinstvu (več glej Štirn Koren, 2010, str 17). Sinhronizacijska
didaktika sovpada z aktivnim angažmajem strokovnih delavcev vrtca, ki nastopi pred
prvim korakom in kjer ponotranjimo vsebine in vrednote, ki jih bomo vnašali v proces
dela v oddelku (glej prav tam). V tem (pred)koraku smo se strokovni delavci udeleževali
izobraževanj in delavnic z namenom, da so le-te v nas nekaj vzbudile, nas navdušile,
nam mogoče postavile dodatna vprašanja, ipd. Vemo namreč, da je aktivna drža
vzgojitelja, v kateri se mora le-ta pristno navduševati, iskati pestre nevsakdanje izzive in
neposredne izkušnje, ključna za spodbujanje otrokove občutljivosti za določene vsebine
ter izražanje  na sebi lasten način.

Naši začetki raziskovanja
Naši začetki raziskovanja Emone so se začeli pri nas, odraslih, ki jih je po principu
sinhronizacijske didaktike načrtovala vodja projekta, naša pedagoginja Darja Štirn
Koren. V prvi fazi smo se pustili presenetiti na delavnicah v Mestnem muzeju Ljubljana,
kjer sta nas mag. Mojca Leben, umetnostna zgodovinarka in specialistka za kreativni
gib in neverbalno komunikacijo, ter Jure Markota, akademski kipar, prepričala, da smo
odprli svoje čute in neposredno, izkustveno doživeli ter ponotranjili vsebine, ki smo jih
v nadaljevanju pripravljali otrokom. Tako smo se s pomočjo giba in glasbe, domišljijsko
prestavili v čas Emone ter ustvarili male nastope. Preko materialov smo razmišljali o
spominu in se pogovarjali o vezi med preteklostjo in sedanjostjo. Sledilo je izobraževanje
ddr.Verene Perko Vidrih, muzeologinje in arheologinje, ki je spregovorila o povezavi
Emone z oblikovanjem naše identitete in s tem vrednot oz. stališč, ki pomagajo pri
vedenjskih ciljih. Strokovni delavci smo poleg načrtovanih delavnic in izobraževanj,
veliko časa namenili individualnem raziskovanju in poglabljanju znanja o vsebinah
Emone.

Starejši otroci so v projekt vstopili preko raziskovanja Emone kot zgodovinskega dejstva,
pri čemer nam je neposreden stik s starim mestom Emona omogočil Mestni muzej
Ljubljana, kjer so za otroke pripravili različne oglede, delavnice in možnost večkratnih
obiskov razstav izkopanin, kar je otrokom omogočalo vživljanje v čas pred 2000 leti,
srečevanje z vsemi stvarnostmi tega starega mesta, načinom življenja, časovno premico,
urbanizmom … Hodili smo po cesti, ki so jo gradili Emonci, razmišljali o materialih,
občutkih, si izmišljali zgodbe, prisluhnili predmetom v muzeju in se spraševali, kako
vemo, da so stari. Iskali smo ostanke rimskega mesta v Ljubljani, doživljali okolje, tipali
in prisluhnili smo obzidju, stopali skozi severna vrata, si ogledali vodnjak, zaznavali
spremembe in razvijali senzibilnost. Spraševali smo se, kakšno je bilo življenje v Emoni
in kaj je zdaj drugače. V vrtcu smo izdelali načrt raziskovanja in zapisali, kaj vse nas
zanima ter skozi projekt poskušali odgovarjati na vprašanja ter si zastavljati nova.

Zgradimo Emono in se igramo Emonce
Igralnice so se počasi začele spreminjati v prostor raziskovanja, saj so otroci prinašali
knjige, časopisne članke, slike in vse, kar so povezali z Emono in življenjem Emoncev.
Poskušali smo se vživeti v vlogo prebivalcev tistega časa in v vrtcu z različnimi
dejavnostmi reproducirali življenje v Emoni preko simbolne igre, naracij, metafor ...
(glasba, emonska pojedina, forum, emonska knjižnica, ipd.). Oblačili smo se v toge, si
delali emonske pričeske, plesali rimske plese in otrokom omogočili spodbudno okolje,
v katerem so se radovedno vračali po sledeh do stare Emone.

Obhodili smo velik del Ljubljane, kjer je prej stala Emona, si ogledovali zemljevide in si
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predstavljali, kje so bile določene stavbe, ki smo jih opazili v knjigah in prezentacijah o
stari Emoni. Otroci so bili visoko motivirani in v peskovnikih gradili staro mesto,
izdelali maketo iz lesenih gradnikov, se igrali arheologe in v luknjah na igrišču iskali
morebitne ostanke Emone ter staro mesto iskali na zemljevidu Ljubljane. Preizkusili
smo se tudi v oblikovanju z glino in izdelali oljenke ter spoznavali oblike rimske
umetnosti, med drugim smo se preizkusili v izdelovanju  mozaika. Vsebine Emone so
nas prevzele do te mere, da smo, na željo otrok, tudi šolo v naravi obarvali v rimsko
tematiko in si z različnimi pogledi in doprinosi otrok izmišljali strateške in gibalne igre,
ki so posnemale življenje Emoncev.

Risba 1: Rimska cesta, risba otrok starih od 3. do 4. let.  Arhiv Vrtca Vodmat

Obisk umetnikov in iskanje detajlov, sledi ter ustvarjanje zgodbe
Staro Emono smo povezali z današnjo Ljubljano ter to na simbolični ravni storili z
iskanjem in s puščanjem sledi, ki so od nekdanjega mesta ostale, hkrati pa ohranile
povezavo z mestom, ki danes živi in deluje na tem prostoru. V tem duhu smo se povezali
z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, kjer so otrokom omogočili razmišljanje in
delovanje v perspektivi repeticije preko medija grafike. Iskati sledi in puščati odtise so
nam pomagali mag. Mojca Leben, umetnostna zgodovinarka in specialistka za kreativni
gib in neverbalno komunikacijo, ter fotograf Tadej Bernik in ljubiteljska fotografinja
Anja Manja Segulin, ki so vodili različne delavnice in z otroki iskali detajle v mestu,
iščoč staro Emono. Z umetniki, ki so jim otroci predstavili svoja nova spoznanja in
zgodbe, smo skupaj iskali odgovore. Z Juretom Markoto, akademskim kiparjem, smo
iskali predmet, ki določa našo identiteto in je mešanica sedanjosti in preteklosti.
Premišljevali smo, kaj želimo pustiti našim zanamcem kot opomin in spomin.

Fotografija 1: Otroci božajo Rimski zid. Arhiv Vrtca Vodmat.
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Najmlajše so nagovorili materiali
Otroke v starosti od  enega do treh let so preko teme z naslovom Naše sledi in srečanja
z Emono nagovarjali materiali: različne oblike in velikosti kamnov, pesek, prst, veje,
debla, lubje, lesni ostanki, žagovina, glina, glinene sklede, košare, leseni zaboji.
Vzgojitelji smo materiale nameščali v notranji in zunanji prostor s ciljem, da otroci
opazijo spremembo v sredstvih za igro in v situacijah. Otroke smo preko igre in njihovega
ustvarjanja vodili k zavedanju, da s svojo dejavnostjo puščajo sled za seboj (sledi blatnih
nog in rok, sledi v barvo namočene vrvice, sladi palice v pesku …). Izdelava mozaikov iz
različnih materialov je predstavljala povezavo z umetniškim izražanjem starih
Rimljanov.  Umetnica, lončarka Ana Haberman, je otroke popeljala v igro z glino,
odkrivanje orodja za oblikovanje gline in v skupno ustvarjanje posodice za svečko z
individualnimi prispevki otrok. Le-ta je kasneje predstavljala pomemben predmet v
prostoru druženja (prostor za zgodbe, pojedine, stike med otroki).

Iz sledi in kamna v zgodbo in gib
Večino sledi nekdanje Emone so otroci oddelka 1–6 začeli prepoznavali v predmetih, ki
so izdelani iz kamna ter nam kot taki zmorejo verodostojno in slikovito posredovati
zgodbe o tistih časih. Vsi ostali materiali so izginjali, razpadali, izgubljali svoje lastnosti
in oblike v nemirnih in burnih zgodovinskih obdobjih, medtem ko so kamen oz.
predmeti iz tega materiala zaradi svojih lastnostih velikokrat uspešno kljubovali zobu
časa. Otroci so skozi risbe predstavili niz značilnih predmetov in stvari iz rimskega
obdobja – izdelanih ravno iz tega zelo obstojnega materiala. Tako je izpod otroških
prstov znova oživela rimska cesta, obzidje, hiše, forum, kipi, spomeniki, mize in
mozaiki, predmeti, katere je kasneje plesna pedagoginja Mojca Leben prepoznala kot
možno osnovo naše zgodbe o Emoni. V neposrednem ustvarjalnem procesu z otroki so
skozi plesne gibe pričele nastajati koreografije, ki so kamenju vdihnile obliko in duh
rimske Emone.

Po drugi strani pa smo z otroki gradili gibno plesne miniature tudi iz neposrednih več
čutnih doživetij, ki so jih otroci dobili na delavnicah z Mojco Leben in so se odvijale na,
v, ob rimskem zidu ter na naši »poti odtisov« v Tivoliju. Kot sintezo vsega doživetega in
novih pridobljenih (spo)znanj tako na delavnicah kot v vrtcu so otroci oblikovali svojo
zgodbo o kamnih, nastajajočem mestu, njegovem življenjskem utripu in navadah
njegovih prebivalcev ter razmišljali o njegovem razkroju skozi čas in o tem, kaj je od
mesta ostalo do današnjih dni.

Rimski zid, fotografija, mozaik
V iskanje sledi stare Emone smo se podali tudi s fotoaparati. Pri tem sta nam pomagala
že omenjeni fotograf  Tadej Bernik in Anja Manja Segulin. Otroci so se na delavnicah z
njima najprej srečali z fotoaparatom kot sredstvom za fotografiranje in prepoznavali
fotografijo kot medij, ki prav tako omogoča pripovedovanje neke zgodbe. V nadaljevanju
so iskali detajle v rimskem zidu in jih ovekovečili z objektivom. Detajle so zbirali in
pregledovali. Iz njih so sestavljali mozaike in ustvarjali zgodbo. Nastal je foto mozaik, ki
naj bi pomenil moderno verzijo mozaika, kot so ga ustvarjali stari Rimljani. Otroci so
svojo zgodbo foto mozaika predstavili Mojci Leben, ki jo je z njimi poustvarila še v gibu.
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Puščanje sledi, odtisov, opominov in
simbolno določanje identitete v
najstarejših skupinah

V obeh najstarejših skupinah smo
veliko časa in pozornosti namenili sledi,
ki jo je Emona pustila in je še kako
glasna v pripovedovanju 2000 let stare
zgodbe. Spraševali smo se, kaj bi bil
lahko odtis, odsev današnjega sveta, nas
samih, zaradi česa ali na kakšen način
se nas bodo spominjali naši zanamci,
kaj jim lahko zapustimo mi. Spraševali
smo se, kaj bi zakopali, da bi zanamci
izvedeli nekaj pomembnega o nas,
kakšno zgodbo si želimo zapustiti. Pri
tem koraku nam je pomagal Jure
Markota, akademski kipar, ki je z otroki
in s strokovnimi delavkami razmišljal,
kakšni bi bili predmeti, ki bi nas
predstavljali in s tem določali našo
identiteto. Otroci so premišljevali o
dobrem in slabem, škodljivem in
prijetnem ter po premisleku iskali
predmete, ki bi to izrazili in bi jih pustili
kot spomin in opomin. Predmete, ki so
jih prinašala v vrtec in o katerih so
pripovedovali, so na zaključni prireditvi
v Mestnem muzeju Ljubljana, simbolno
odlagali v steber, delo prej omenjenega
kiparja, in skozi proces premišljevali o
svoji vlogi in poziciji v družbi. V stebru je
nastal »vertikalni« mozaik stvari,
simbolov, misli in čustev, ki služijo kot
spomin, opomin in priložnost za
razmislek. Otroci so izkušali
kompleksna področja realnega sveta
preko manjših obvladljivih delčkov,
obenem pa spoznavali sebe kot
samostojnega oblikovalca simbolnega
jezika, s trajnimi in pomembnimi
produkti, s katerimi pomembno vplivajo
k oblikovanju okolja, obenem pa
doživljajo svojo vlogo v skupnosti (Kurikulum … 1999).

Fotografija 2: Steber, foto mazaik
otrok starih od 4. do 5. let. Arhiv

Vrtca Vodmat.
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Zaključek
Projekt smo zaključili s prireditvijo v Mestnem muzeju v Ljubljani, na kateri so otroci
svojim staršem in vsej zainteresirani javnosti pokazali, kaj vse so v večmesečnem
projektu spoznavali in ustvarjali skupaj z vzgojitelji, s pomočniki vzgojiteljev in z
umetniki. Otroci pa so svoja  raziskovanja sporočali v različnih jezikih umetnosti:
fotografiji, gibu, performensu in grafiki, za katero so predloge pripravili otroci, matrice
zanje in odtise pa Slavko Pavlin, tiskarski mojster iz Mednarodnega grafičnega
likovnega centra.

Otrokom smo omogočali, da so vsebino spoznavali preko različnih medijev in jezikov,
nadgradili smo jo in dali velik poudarek moralnemu angažmaju otrok ter kritičnosti v
smislu ravnaj in odnosa v razmerju do sočloveka in narave. Otroci preko projekta niso
pridobili zgolj vedenje o mestu, ki je na včasih živelo na območju današnje Ljubljane.
Ukvarjali so se z današnjim časom v povezavi s puščanjem sledi in odtisov nas, ki
živimo v tem času in ustvarjamo zgodovino našim zanamcem. Ustvarjali so steber, ki je
pripovedoval zgodbo njihovih srečevanj z različnimi zgodbami Emone v povezavi s
sedanjim časom.
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Katja Točaj, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Zarja Celje in
Aleš Točaj, dipl. vzgojitelj, Zavod sv. Jerneja, Vrtec Blaže in Nežica, Slovenska

Razvijanje občutka za ritem na
različnih umetnostnih področjih
dejavnosti (v svetu Pedenjpeda)

Povzetek
V prispevku predstavljava primer projekta, usmerjenega v integracijo različnih
jezikovno-izraznih oz. umetnostnih področij dejavnosti (likovna umetnost,
glasbena umetnost, plesna umetnost, dramska in lutkovna umetnost, jezik), kjer si
otrok skozi številne atraktivne in hkrati zelo motivacijske ustvarjalne vsebine
razvija občutek za ritem. Projekt je ciljno zasnovan ter izveden v sklopu magistrskega
študija Zgodnje učenje in poučevanje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Načrtovan
ter izvajan je bil v obliki sodelovanja dveh vrtcev: Vrtec Zarja Celje in  Vrtec Blaže in
Nežica Slovenska Bistrica.

Ključne besede: predšolska vzgoja, vrtec, umetnost, ustvarjalnost, jezik, ritem,
integracija.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Izhodišča
Razvijanje občutka za ritem na različnih področjih dejavnosti predstavlja osrednji cilj
predstavljene projektne naloge, razvite v času podiplomskega študija na Pedagoški
fakulteti v Mariboru pod mentorstvom dr. Tomaža Zupančiča, dr. Olge Denac, dr. Brede
Kroflič, mag. Olivere Ilič, dr. Marjane Erženičnik Pačnik in prof. Sabine Šinko. Izhodišče
smo poiskali v ciljih in načelih Kurikuluma za vrtce (predvsem načelo razvojno-
procesnega pristopa, načelo uravnoteženosti, načelo horizontalne povezanosti ter
načelo kontinuitete). Skozi dejavnosti, ki so bile integracijsko usmerjene in hkrati
ustrezno uravnotežene, so otroci postopoma prehajali od bližnjega k daljnemu oziroma
od znanega k neznanemu, kar je predstavljalo velik izziv in zahtevalo natančno
opazovanje otrok ter njihovo aktivno vključevanje v načrtovanje, izvedbo ter evalvacijo
celotnega projekta. Te, v nadaljevanju predstavljene dejavnosti, ki so uresničevale
zastavljen cilj, je ves čas povezoval literarni lik Pedenjped ter poezija Nika Grafenauerja.

Ritem na jezikovno-izraznih področjih

Načrtovanje, oblikovanje projekta in izbira cilja
Kako predšolskemu otroku približati ritmičnost in pri njem razvijati tovrsten občutek
na področju umetnosti ter hkrati jezika je osnova razmišljanja pri načrtovanju o
vsebinah, ki bi to omogočale, o razvojnih stopnjah mlajših in starejših ter tako samem
procesu in ustreznih metodičnih korakih za dosego omenjenega cilja. Ritem je sicer v
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Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot »enakomerno, urejeno pojavljanje
značilnih elementov v delovanju, poteku česa« (SSKJ, 2014, str. 449), kar lahko in hkrati
moramo umestiti na vsa področja dejavnosti kurikula. Integracija teh področij, njihova
uravnoteženost ter celostni pristop je do izraza prišel že pri samemu načrtovanju. Okviri
izvedbe projekta so seveda dopuščali odstopanja glede na opažanja pri otrocih in
samemu razvijanju projekta.

Izvedba projekta
Dejavnosti, predstavljene v tem delu, izhajajo iz ciljnega ter razvojno-procesnega
načrtovanja in sledijo načelu, kako najkvalitetnejše uresničevati zastavljen cilj in ne
zgolj tematiki ter razmišljanju, kaj izvesti. Pozornost usmerjena na prvozapisani
kurikularni cilj na področju umetnosti (glej Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38) in
razmišljanje kako na lutkovnem in dramskem področju, področju likovnosti, glasbe,
plesa in hkrati jezika, je predstavljalo povod za spoznavanje ritmičnosti na različnih
področjih.

Integracija in na drugi strani ločeno obravnavanje področij dejavnosti sta skozi ta
projekt bila pogosto izpostavljena, dejavnosti so se med seboj dopolnjevale ter služile
kvalitetnejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev. Čeprav kurikulum za vrtce
umetnostna področja opredeljuje sicer ločeno, Majaron (v Borota idr., 2006) poudarja
prav pomen integracije teh področij, oboje pa, kjer je to seveda smiselno, pomembno
vpliva na umetniško izražanje otrok.

Literarna umetnost
Korošec (v Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006) poudarja pomen prisotnosti lutke,
ki pri otrocih povzroča vznemirjenje, ustvarjalni nemir in jih hkrati povezuje, kar se je
odlično odražalo tudi v tem projektu. Lutka Pedenjped in poezija Nika Grafenauerja
(1977, 1994) sta zato ves čas spremljali dejavnosti, »skrbeli« za motivacijo ter navdušenje
in potovali iz enega v drugi vrtec.

Otroci so Pedenjpeda z navdušenjem sprejeli, z njim komunicirali ter ob tem spoznavali
literarno umetnost, doživljali ritem poezije, uživali v rimah ter vsebino podoživljali na
področju glasbe, plesa, drame ter likovnosti.

Likovna umetnost
Ritem na tem področju se je intenzivno odražal skozi svobodno igro, packanje,
raziskovanje naravnih, umetnih in umetniških materialov, igrač in drugih stvari ter
skozi doživljanje izraznih možnosti le-teh. Otroci so ob številnih nevsakdanjih
dejavnostih uživali v likovnem ritmu, slikali npr. s kroglicami paintball, ki so jih streljali

Fotografija 1: Barvne eksplozije
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z veliko fračo na večji format, brizgali barvo z zdravniškimi brizgalkami ter doživljali
barvno in prostorsko ritmičnost ob dejavnosti barvnih »eksplozij« balonov, kjer so nad
papir nameščene balone, napolnjene z barvo, prepikovali ter opazovali in doživljali
nastale packe (fotografija 1). Skozi dejavnosti je bil izpostavljen sam proces,
eksperimentiranje ter preizkušanje in kot poudarja Vrlič (2001) otroci skozi ta proces ter
svobodo ustvarjanja prihajajo do neprecenljivih izkušenj.

Glasbena umetnost
Na področje glasbene umetnosti in razvoja občutka za ritem v glasbi smo umestili
dejavnosti, kjer so otroci ritmično izrekali govorjeno besedilo, ločevali med različnimi
ritmi, se gibali v ritmu glasbe, spremljali skladbe na osnovi mere, razvijali občutek za
ritem skozi poudarjeno in nepoudarjeno dobo in si na tak način intenzivno razvijali
ritmični posluh.

Plesna umetnost
Področje plesa je tudi v tem projektu, kot izpostavlja Kroflič (1999), omogočilo razvoj
otrokovega ustreznega odzivanja na okolje skozi integracijo telesa oz. fizičnega ter
čustev oz. emocionalnega.

Ob gibalno ritmičnih dejavnostih in gibalnem odzivanju na glasbeno spremljavo je bila
izvedena didaktična igra »Potica«, kjer smo poudarek namenili predvsem napetemu/
sproščenemu. Ritmičnost v tej smeri smo razvijali tudi skozi igro »Miha Pavliha« in ob
zanimivi dejavnosti plesa kroglic paintball ter eksplozij balonov polnih barv, kjer je
zopet izstopala uspešna integracija različnih področij (ples, glasba, likovna umetnost).
Izpostavimo lahko še dejavnost »Ples barv«, ples s pobarvanimi podplati na izbrano
glasbo z ritmičnim izmenjavanjem hitrega ter počasnega tempa. Fizično in
emocionalno je tako skozi dejavnosti uspešno izstopalo.

Dramska in lutkovna umetnost
Področje je temeljilo na doživljanju, izvajanju in zamišljanju različnih napetosti v
dramskem dogajanju, kjer lahko izpostavimo vživljanje v vlogo Pedenjpeda ob različnih
situacijah – npr. »Pedenjped išče pošast« (fotografija 2), kjer otroci dramsko uprizarjajo
različne situacije in dogajanja v delih deklamacij, ki so oblikovane, združene v ritmično
izmenjevanje dramske napetosti ter sproščenosti.

Fotografija 2: Iz dejavnosti »Pedenjped išče pošast«
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Zaključni nastop
Oblikovanje odra in izvedba zaključnega nastopa za druge oddelke v vrtcu je ob koncu
združila vsa zgoraj omenjena področja. Likovni izdelki so krasili scensko ureditev,
izveden nastop pa je zajemal plesni in glasbeni del, dramske uprizoritve ter recitacije
Pedenjpedovih pesmi.

Zaključni nastop je prav tako predstavljal priložnost uspešnega evalviranja celotnega
projekta med vzgojitelji in z otroki ter na ravnih obeh vrtcev, kjer je bil projekt izveden.

Ob koncu projekta – skupna evalvacija
Ob evalviranju projekta smo potrdili očiten napredek otrok, ritmičnost kot takšna je do
izraza prihajala na vseh področjih še kasneje – v mestu, v naravi, plesni predstavi,
lutkovnih igrah, likovnih izdelkih itd. Vse dejavnosti, s katerimi smo uresničevali
zastavljen cilj, v prispevku zaradi obsežnosti niso navedene, vendar so bile glede na
integrirana področja zastopane precej enakovredno, literatura je izvedbo teoretično
dobro podkrepila, vse to pa je omogočilo uspešno evalvacijo.

Umetnost kot dejavnost ustvarjanja smo razširili še na področje jezika, uspešno izvedli
integracijo, ob tem razvijali otrokovo samopodobo, samozavest, medsebojne odnose in
hkrati potrjevali misel Makaroviča (2003, str. 22), da lahko posameznik »najde osebno
izpolnitev šele v ustvarjalnem oblikovanju sveta in svojih odnosov z drugimi ljudmi«.
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Glasbeno področje umetnosti
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210.... Glasba v prvem starostnem obdobju
213.... Čudoviti svet glasbe
216.... Vodenje pevskega zbora vrtcu
220....Pevski zbor v vrtcu

1. starostno obdobje
223....Kako uredimo zvok?
227....Malček in ritem
230....Pojem, plešem in igram
234....Ujemi ritem
238... Zvok pri najmlajših
242....Voda čudežni zvok

2. starostno obdobje
245....Živalski karneval
248....Otrok in glasba
252....Ustvarjalni  gib  skozi   barve  v naravi
255....Proces oblikovanja glasbene pravljice
258....Vodenje otroškega pevskega zbora
261.... Kako izvabiti naravno muzikalnost iz otrok
265....Z glasbo v naravo in z naravo v glasbo
268....Vodenje pevskega zbora v vrtcu
272....Igrajmo se z glasbo
276....Pojoči nahrbtnik

1. in 2. starostno obdobje
279....Primerjava glasbeno razvojnih zmožnosti otrok v 1. in 2. starostnem obdobju
281.... Seznanitev z novo pesmijo
284....Obudimo ljudsko pesem v vrtcih
287....Uporabnost glasbenih terapevtskih metod pri delu s predšolskimi otroki
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Vesna Mlačnik, vzgojiteljica, Vrtec Gornji Grad

Glasba v prvem starostnem obdobju

Povzetek
Glasbene dejavnosti omogočajo pridobivanje različnih izkušenj, ki vplivajo na
razvoj glasbenih spretnosti, sposobnosti in posledično glasbenih znanj. Menim, da
je zato glasbeni kotiček nujno potreben kotiček v igralnici prvega starostnega
obdobja. Ker je primarna dejavnost otroka prvega starostnega obdobja gibanje, je
seveda normalno, da se bo začel ob zvokih glasbe prvo gibati, kar se bo kasneje
razvilo v ples ob glasbi. Z glasbo otroke tudi umirjamo.

Ključne besede: otrok, glasba razvoj, ustvarjalnost, ritem.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Doživljanje glasbe se odraža na otrokovem fizičnem in intelektualnem razvoju,
predstavlja pa tudi sprostitev in ga umirja. Otrok skozi poslušanje, izvajanje in
ustvarjanje glasbe intelektualno raste, saj ga glasba vodi k razmišljanju in reševanju
problemov. Pri razvoju glasbene ustvarjalnosti razpolaga z melodijo, ritmom, obliko in
ekspresivnimi kvalitetami (tempo, dinamika).

Glasbeni kotiček
Glasbene dejavnosti omogočajo pridobivanje različnih izkušenj, ki vplivajo na razvoj
glasbenih spretnosti, sposobnosti in posledično glasbenih znanj. Strokovnjaki so si
enotni o pomembnosti aktivnega muziciranja, ki v največji meri združuje
psihomotorične in glasbene sposobnosti ter spodbuja otrokov razvoj na konativnem
področju. E. Altenmuller, nemški nevrolog in glasbenik, poudarja pomembno razliko
med aktivnim muziciranjem in pasivnim poslušanjem glasbe. Pri aktivnem muziciranju
gre za izrazito prepletenost dveh popolnoma različnih sistemov, kot sta senzomotorika
in področje glasbenih sposobnosti, ki vzporedno sprožita delovanje emotivnih sistemov.
Rezultat se kaže v izgrajevanju učinkovitih živčnih mrež in nevronskih poti (Sunderland
2006).

Menim, da je zato glasbeni kotiček nujno potreben kotiček v igralnici prvega starostnega
obdobja. Napolnimo ga lahko z različnimi glasbenimi instrumenti, pravimi in takimi,
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ki smo jih izdelali sami. Glasbila lahko izdelate iz naravnih materialov, ki ste jih nabrali
na sprehodu. Dva oreha, koruzi ali kamna, s katerimi bodo otroci udarjali drug ob
drugega vam bodo dali neprecenljiva glasbena orodja, s katerimi ne bodo urili le ritma,
temveč tudi grobo motoriko. Skozi pesem in igranje na različna glasbila pri otroku
prvega starostnega obdobja lažje dosežemo njegovo pozornost. Če bomo zraven vključili
še lutke, mu lahko na njemu zanimiv in primeren način predstavimo marsikatero
pravljico, za katero bo ob suhoparnem branju izgubil zanimanje.

Spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti poteka tudi skozi glasbeno vzgojo. Ko
prepevamo pesem, jo vedno znova ponavljamo, začne otrok prepevati z nami in
ponavljati besede. Sploh, če ga k temu še dodatno spodbudimo. Seveda mora biti pesem
skrbno izbrana ter primerna jezikovno-govornim zmožnostim prvega starostnega
obdobja. Radi poslušajo kratka, rimana besedila.

Z glasbo razvijamo tudi ritem. Ko otroku pojemo pesem, jo lahko obogatimo tudi s
ploskanjem. Petje s ploskanjem lahko uporabimo kadarkoli, kadar želimo pritegniti
otrokovo pozornost ali kadar ga želimo zamotiti ali preusmeriti pozornost, ne samo pri
izvajanju usmerjenih zaposlitev. Za razvijanje ritmičnega posluha uporabimo ploskanje
po taktu. Otrok počasi spoznava in razvija občutek za ritem, loči med hitrim in počasnim
izvajanjem istega ritma, reproducira hitre in počasne ritme. Nepogrešljivi instrumenti v
glasbenem kotičku, kot so bobni, palice, ropotuljice so odličen pripomoček za razvijanje
ritmičnega posluha. Razvoj ritmičnega posluha je osnova za razvoj višjih stopenj
glasbenega razvoja, in sicer harmoničnega posluha in razvoj sposobnosti estetskega
oblikovanja in vrednotenja ter analitičnega poslušanja glasbe. Otrok z razvojem
glasbenega posluha nevede pridobiva tudi različne kulturne navade in bogati
ustvarjalnega duha (Mori 2003). Odlične primere za razvoj ritmičnega in melodičnega
posluha lahko dobimo v knjigah Mire Voglar Rad imam glasbo, Otrok in glasba,
Pleši,pajacek,pleši ter v knjigi Olge Denac Glasba v vrtcu. Seveda moramo vedno
upoštevati, da izberemo pesem, ki je primerna za prvo starostno obdobje.

Glasba za umirjanje
Kar je v prvem starostnem obdobju, sploh po prvem prihodu v vrtec, pomembno pa je to,
da nam glasba lahko pomaga premostiti za otroke najtežje obdobje, to je obdobje
uvajanja v vrtec. Če se otrok v vrtcu ob nas ne bo počutil varnega in sprejetega, nismo za
otroka storili nič. Ko se pri jokajočem otroku raven stiske povečuje, se sproži hormonska
verižna reakcija, ki vodi v škodljivi stres. Zaradi zgodnjega stresa lahko ostane otrok
trajno preobčutljiv (Sunderland 2006).  Vzgojitelji v prvem starostnem obdobju imamo
veliko odgovornost in smo dolžni storiti vse, da bi ta ločitveni stres od staršev pri otroku
kar najbolje ublažili. In tukaj nam je lahko glasba v veliko pomoč. Velika verjetnost je,
da je otroku doma pela mama, mogoče tudi oče. Ko otroka sprejmemo v vrtec, lahko
starša tudi vprašamo, če ga katera pesem posebej potolaži. Ko jokajočega otroka držimo
v naročju, mu lahko tiho prepevamo in ga s tem umirjamo. Ko ga previjamo, naj začuti
našo naklonjenost in nežnost s pesmico in dotiki. Tudi za dnevni počitek je pomembna
vedno ista umirjena glasba, ki bo otroka umirila in ga uspavala. Ko bo vsak dan zaslišal
isto pesem, se bo sčasoma počutil varnega, saj bo vedel, kaj sledi in ne bo v negotovosti
in stiski. Za otrokovo mentalno zdravje lahko naredite veliko, če ga v trenutku stiske
vzamete k sebi ter mu tiho prepevate. Odzovite se s sočutjem in tolaženjem. Pomislite,
kakšne dolgoročne protistresne učinke ima ponavljajoče se aktiviranje oksitocina v
njegovih možganih, ki je posledica teh telesnih izrazov ljubezni (Sunderland 2006).

Glasba in ples
V naših vzgojno-izobraževalnih zavodih sta glasba in ples pogosto neločljiva. Ker je
primarna dejavnost otroka prvega starostnega obdobja gibanje, je seveda normalno, da
se bo začel ob zvokih glasbe prvo gibati, kar se bo kasneje razvilo v ples ob glasbi. Zelo
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pomemben je zato izrazni ples, saj gre tu za gibanje po glasbi. Tega je v vrtcu odločno
premalo. Otroci se seveda najbolj učijo s posnemanjem in ko posnemajo nas, velikokrat
sploh ne poslušajo in slišijo glasbe. Zato je smiselno, da tu in tam otrokom zavrtimo
glasbo in jim pustimo, da se poslušajo in sami zaplešejo, kot jih vodi telo.

Zaključek
Inteligenca je sposobnost reševanja novih težav in novonastalih situacij. Glasbena
inteligenca kot ena izmed sedmih lastnosti človeškega uma ni pomembna le za glasbeni
razvoj, temveč tudi za sposobnost mišljenja in sodobno multimedijsko komunikacijo
(Lebar 2009).

Literarura:
Miran Lebar (2009), Starši on spodbujanje glasbene sposobnosti v zgodnjem otroštvu.
MargotSunderland (2006), Znanost o vzgoji. Radovljica: Didakta.
Bogdana Borota, Vesna Geršak, Helena Korošec, Edi Majaron (2006), Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper:
Univerza na Primorskem,PEF
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Sabina Steyer Debeljak, dipl. vzgojiteljica,Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Čudoviti svet glasbe

Povzetek:
Glasba bogati življenje in pomeni osebno rast. Že v antični Grčiji so ji priznavali
magično moč. Iz prakse pa lahko ugotovimo, da v večini primerov glasba pomirjajoče
vpliva na otroke.  V želji, da zagotovimo glasbeni vzgoji ustrezno funkcijo pri
celostnem in uravnoteženem razvoju otrokove osebnosti in ustrezno mesto v
celostnem  vzgojno-izobraževalnem sistemu, moramo sistematično pristopiti k
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene
vzgoje (Denac 2002). V referatu bom predstavila, s katerimi glasbenimi dejavnostmi
sem otroke v 1. straostnem obdobju pritegnila, predvsem pa kako vplivala na njih
pomirjajoče in jih hkrati vzpodbudila za glasbeno ustvarjanje.

Ključne besede: načrtovanje, glasbene dejavnosti, otroci.

Iz izsledkov raziskav vidimo, da so dojenčki že pri dveh mesecih sposobni posnemati
višino tona, glasnost in melodični potek pesmi svojih staršev, pri štirih mesecih pa
znajo posnemati tudi ritmični vzorec (Armstrong 1999, str. 111, 112). Vse to nam govori,
da je vzgojitelj pomemben vzor in ima ob podajanju glasbenih vsebin neprecenljivo
vlogo, saj prispeva k uresničevanju široke palete vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Glasba je zame vedno bila nepogrešljiva sopotnica pri delu z otroki v drugem starostnem
obdobju, zato smo vedno veliko časa posvečali vsem področij glasbene dejavnosti.  Še
poseben izziv pa so mi predstavljale glasbene dejavnosti v skupini 1–2 let starih otrok.
S takšno starostno skupino sem se srečala prvič, zato je bilo uvajalno obdobje tisto, kjer
sem lahko uporabila svoja znanja iz področja glasbenih dejavnostih.

Glasbene dejavnosti
Ob petju, igranju instrumentov in ritmičnem gibanju, otrok pridobiva in povečuje
nadzor nad svojim telesom in tako lažje raziskuje okolje. Ne nazadnje otrok ob glasbi
tudi razvija pojem o samem sebi, saj prek organiziranega zvočnega okolja spoznava
samega sebe ter se kot osebnost vrašča v kulturno stvarnost, ki ga obdaja  (Pesek 1997,
str. 6).
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Petje pesmi in igranje na glasbila sta dve pomembni glasbeni dejavnosti, v okviru
razvijanja glasbenega izvajanja. Pesem je za predšolskega otroka prva glasba. Petje
pesmi je izhodišče, je pot in cilj predšolske glasbene vzgoje. Ker je pesem prva orientacija
v svetu glasbe, mora otroka dobro uvesti v ta svet. Pesem mora učinkovati kot doživetje,
otroka mora navdušiti in v njem zapustiti globok vtis. Navdušeno pa bo otrok sprejel
pesem le tedaj, če se bo v njen zrcalil njegov svet, njegove predstave, njegova čustva in
njegov način mišljenja (Voglar 1976, str. 47) .

Če se osredotočimo na glasbene dejavnosti v prvem starostnem obdobju oz. v oddelku
otrok, starih 1–2 let, lahko ugotovimo, da jih na primeren in sistematičen način lahko
seznanimo z njimi in jih zanje navdušimo. Tako kot vzgojiteljičino petje pesmi je
pomembno tudi igranje na instrumente, saj otrok instrumentu prisluhne, se ga
dotakne, če je le možno eksperimentira z različnimi zvoki.  Pomembno je tudi, da se
otrok čim prej sreča še z ostalimi  področji glasbene vzgoje, kot so poslušanje glasbe,
razvoj ustvarjalnosti in razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj.

V oddelku na novo sprejetih otrok je bilo mojo prepevanje eno izmed tistih dejavnosti, ki
je otroke pomirilo. Ko je bilo to premalo, sem uporabila blok flavto, čez nekaj časa klavir
in nato so sledili še ostali instrumenti (harmonika, klarinet, kitara). Vse dejavnosti sem
skrbno načrtovala, hkrati pa sem upoštevala zakonitosti seznanjanja z novimi
instrumenti. Moje igranje je na otroke delovalo pomirjajoče, povečal se je občutek
varnosti, prenehali so z jokanjem.

Ob uvedbi jutranjega kroga je postala harmonika »znak« za to, da so otroci prišli bliže k
meni in da smo oblikovali krog. Ob moji odsotnosti v skupini je deček drugi strokovni
delavki ob začetku jutranjega kroga nakazal, s kretnjami in z mimiko, da je potrebno
prinesti kovček s harmoniko.

Pri  vključevanju različnih instrumentov sem dosegla, da so otroci instrument doživeli,
se navdušili, instrumenti pa so v njih zapustili močan vtis, saj smo to znanje hitro
nadgradili. Instrumente, ki smo imeli v igralnici, smo fotografirali. Otroci so jih lahko
prepoznali tudi na fotografijah ter poiskali  prepoznani instrument v kovčku. Vključili
smo tudi uporabo multimedije in jim posnetke nekaterih priznanih skladateljev
predvajali preko računalnika.

Vključili smo tudi zunanje sodelavce, ki so nam predstavili še druge instrumente:
saksofon, kljunasto flavto, diatonično harmoniko. Ugotovili smo, da otroci niso imeli
strahu pred zunanjimi sodelavci, sprejeli so jih z velikim navdušenjem. Pri tem nismo
pozabili na instrumente Orffovega instrumentarija ter ustrezne improvizirane
instrumente.

Ves ta čas je nastajal tudi naš glasbeni kotiček, še vedno se dopolnjuje in po potrebi
spreminja. Otroci v kotiček izredno radi zahajajo, je pa potrebno, da je vedno prisotna
strokovna delavka, saj jim je potrebno privzgojiti občutek, kako ravnamo z instrumenti.

Po daljšem obdobju smo se igrali tudi igro vlog orkester, kjer smo skupaj igrali na
različne instrumente, hkrati pa vključili tudi vlogo dirigenta. Vse to smo predstavili
sosednjim skupinam in tako smo v sodelovanju ter v dogovoru z drugimi pričeli z
glasbenimi delavnicami, ki potekajo vsak petek v našem skupnem prostoru. Na
delavnicah se starejši otroci predstavijo mlajšim, mlajši pa starejšim.

Po vseh dejavnostih smo se lotili tudi glasbeno-didaktičnih iger, saj smo skupaj z otroki
na neprisiljen, sproščen in zabaven način utrdili usvojeno znanje. Otroci so s pomočjo
fotografij instrumentov pokazali, kateri instrument igra, ko so ga videli, slišali in ko je
bil skrit. Pozorni so postali tudi na zvoke iz okolice in jim prisluhnili.
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Zaključek
Vsak dan odkrivam nove možnosti, kako prvi starostni skupini bolj približati čudoviti
svet glasbe, hkrati pa posredovati glasbene dejavnosti tudi starejšim otrokom preko
pevskega zbora, vrtiljaka dejavnosti in veselega tobogana.

Ugotovili smo, da je še veliko neizkoriščenega znanja in priložnosti, kipa jih bomo
razvijali v prihodnje. Glasba živi iz dneva v dan in tako prispeva k otrokovemu
socialnemu, emocionalnemu, intelektualnemu in fizičnemu razvoju.

Literatura:
Armstrong, T. (1999). Prebudite genija v svojem otroku. Tržič: Učila.
Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti: Priročnik za vzgojitelje, razredne učitelje, učitelje
glasbe in glasbenih predmetov v splošnih in glasbenih šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Pesek, A. (1997). Otroci v svetu glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Voglar, M. (1976). Otrok in glasba. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
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Nataša Špacapan, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Vodenje pevskega zbora vrtcu

Povzetek
Glasba je v predšolskem obdobju zelo pomembna in zborovsko petje posreduje
posebne glasbene vrednote že vrtcu. Pesem otroke združuje, jih čustveno plemeniti
in bogati, hkrati pa jih tudi sprošča. Zborovsko petje razvija višjo raven estetske
občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja. V svojem referatu želim predstaviti
svoje izkušnje o poteku vodenje otroškega zbora v vrtcu.

Ključne besede: glasba, pesem, zborovsko petje v vrtcu, pevske vaje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kaj je zborovsko petje?
 V vrtcu, kjer sem zaposlena, že nekaj let sistematično vodim otroški pevski zbor. Iz tega
razloga sem se odločila, da predstavim nekaj teoretičnih in predvsem praktičnih
izhodišč zborovskega petja v vrtcu.

Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne
glasbene vrednote že v vrtcu. Otrokom, ki pojejo v zboru, se razvija višja raven estetske
občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja. Razvijajo se posameznikove
sposobnosti, spretnosti in znanja, ki otroka usmerjajo v sprejemanje, doživljanje in
izražanje muzikalnosti (Žvar 2003). Predšolsko obdobje in prva leta osnovne šole so
zelo pomembna za razvoj glasbenih sposobnosti. Otrokov razvoj je odvisen od dednosti,
okolja in lastne aktivnosti in vsi ti našteti dejavniki vplivajo na razvoj glasbenih
sposobnosti. Da se dispozicije razvijejo v sposobnosti, je pogoj aktivnost otroka. Na to
pa v veliki meri vpliva spodbudno družinsko in družbeno okolje (Denac 2010). V
predšolskem obdobju je otrokov posluh še v fazi razvoja. Razvija pa se lahko le, če otrok
veliko in rad poje. Pesem otroke združuje in otroci se pri petju v skupini dobro počutijo.
Tako se z učenjem petja v zboru razvijajo posameznikove glasbene sposobnosti,
spretnosti in znanja, razvija pa se tudi občutek pripadnosti.

Na začetku šolskega leta oblikujem otroški pevski zbor, v katerega vključim otroke stare
od štirih do šestih let, ki jih petje pesmi veseli. Otroke povabim k sodelovanju tako, da
jim predstavim, kaj bomo v zboru počeli. Pri tem si pomagam tudi s fotografijami in z
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videom ter avdio posnetki. Vsakega otroka, ki ima smisel za glasbo, rad poje in nastopa,
vključim v zbor. Tudi starše seznanim z načrtom dela, ki vsebuje cilje in okvirno vsebino
srečanj za tekoče šolsko leto. Vaje potekajo skozi celo šolsko leto enkrat tedensko,
okvirno eno šolsko uro v dopoldanskem času. Ko se bliža nastop, načrtujemo t. i.
intenzivne vaje. Takrat vadimo večkrat, dvakrat ali trikrat na teden. Zborovsko vajo
razdelim na:

- ogrevanje telesa,

- vaje za dihalno tehniko,

- vaje za vokalno tehniko,

- vaje za intonacijo,

- usvajanje, oziroma utrjevanje pesmi,

- sprostitvene vaje.

Kako poteka zborovska vaja?

Ogrevanje telesa
Otroke pred petjem vedno ogrejem s posameznimi razgibalnimi vajami za različne dele
telesa: krožimo z glavo, rameni, boki. Lahko se gibamo ob glasbi, ki zajema gibanje
celotnega telesa. Poudariti moramo tudi držo otrok, ki je v zboru zelo pomembna. Med
vajo jih igrivo spodbujam, naj bodo kot vojaki na straži, ki morajo biti ves čas zbrani in
pozorni.

Vaje za dihalno tehniko
Otroke navajam na pravilno in spontano dihanje skozi igro. Ležimo na tleh in vonjamo
z zaprtimi usti: cvetlice, hrano. Zgornji del telesa je lahko balon, ki ga napolnimo z
zrakom in ga počasi iz stiskamo, oponašamo zvoke lokomotive, vetra. Pihamo sveče,
regratove lučke, v sebi zadržimo vonj nečesa, kar nam diši.

Vaje za vokalno tehniko
S temi vajami razvijamo čisto in razločno izgovorjavo glasov. To so vaje za gibljivost
jezika, ustnic in čeljusti. Pozorna sem na pravilno dihanje in postavitev vokalov. Vadimo
menjaje: glasno, tiho, šepetajoče, govoreče, hitro in počasi.

Vaje za gibljivost jezika:
izgovarjamo in ploskamo zloge besednih zvez: ptiček kraljiček, cicelj micelj, vadimo
izgovorjavo: vrt, prt, krt ... Razločno izgovarjamo posamezne glasove določene besede
npr. sonce, nato izgovorimo besedo skupaj.

Vaje za gibljivost ustnic:
večkrat izgovarjamo samoglasnike a – e – i, i – e – i, o – e – i, i – u, a – o – u – e …
Izgovarjamo zloge: ma – me – mi – mo – mu, švah – šveh – švih – švoh – švuh, hvah –
hveh – hvih – hvoh – hvuh, besedne zveze: ding – dong, don – diri – don … Na štirih tonih
zapojemo npr: moj piščanček je zaspanček.
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Vaje za gibljivost čeljusti:
na vso moč zazehamo, z ustnicami »lovimo muho« pod nosom. Primerne so vaje, s
katerimi posnemamo oglašanje živali, kot npr. ga ga, kra kra, kvak kvak. Pozorna sem
na pravilno izgovorjavo samoglasnikov, saj so le ti nosilci tonov. Pojemo na istem tonu
a e i o u, ma me mi mo mu. Pojemo melodije na zloge: ha ha, he he, hi hi … vadimo hitro
izgovorjavo: bim – bam, ding – dong … Otroke ves čas opozarjam, da močneje odpirajo
usta, med vajo se lahko tudi pačijo.

Vaje za intonacijo:
pred vsakim petjem moram upoštevati zapisano intonacijo in peti v tonaliteti kot je
zapisano. Začetni ton lahko zapojem, zaigram ali zamrmram.

Po večletnem vodenju pevskega zbora, opažam, da otroci, ki so prvič vključeni v zbor,
večinoma še nimajo predstave, kaj pomeni petje v zboru. Veselijo se novih pesmi, petja
in druženja. Ko jim predstavim upevalne vaje, se jim običajno zdijo smešne in zabavne.
Šele s tedenskim ponavljanjem odkrijejo namen in pomen takšnih vaj. Otroci na vajah
pozorno sledijo in se trudijo različne vaje izvajati pravilno. Še posebej se trudijo tisti
otroci, ki so že predhodno obiskovali pevske vaje. Tako meni kot sovrstnikom želijo
pokazati svoje znanje, med vajami podajo tudi kakšno idejo in brez težav se izpostavijo
pred skupino. S svojim znanjem pozitivno vplivajo tudi na ostale otroke.

Izbira pesmi
Kot zborovodkinja sem strokovno odgovorna, da izberem otrokom in času primerno
pesem. Vedeti moram, ali je obseg melodije pesmi primeren glasovnemu obsegu otrok.
Glasovni obseg štiri do šest letnih otrok je od d1 do h1, pet do sedem letnih otrok pa od
c1 do c2 ali d2. Otrokov glasovni obseg je odvisen od njegovih dispozicij in lastne
glasbene aktivnosti, zato so možna tudi odstopanja (Denac 2010).

Pri seznanitvijo s pesmijo je pomembno, da otroci pesem čustveno doživijo. Pesem jim
mora biti všeč, sicer je ne morejo zapeti doživeto. Vsebino pesmi običajno predstavim
pravljično ali pa otroke motiviram z deklamacijo ali lutko. Pesem otrokom interpretiram
doživeto in estetsko ter jo posredujem kot celoto. Ko otrokom predstavim pesem, jih
povabim, da sodelujejo pri oblikovanju izvajalskih načinov. Skupaj se dogovorimo,
kateri del pesmi bi zapeli glasno, tiho, hitro, počasi, veselo.

Otroci pri tem radi sodelujejo. Vnašajo ideje in jih preizkušajo. Tako imajo možnost, da
sami ugotavljajo, na kakšen način bi lahko pesem najbolje odpeli. Opažam, da raje
pojejo živahne, spevne pesmi in si le-te tudi hitreje zapomnijo. Pri učenju nove pesmi kot
mentorica opazim, če otrokom pesem ni všeč in je ne pojejo radi. Takšno pesem opustimo
in raje izberemo drugo. Na takšen način otrokom spodbujamo iniciativen in kritičen
odnos do pesmi.

Sprostitvene vaje
Kadar opazim, da otroci niso dovolj motivirani za petje, vajo popestrim s kakšno
sprostitveno gibalno vajo, napr.: potujemo z vlakom, kjer so otroci v koloni, spuščajo
zvoke lokomotive in na vsaki postaji zapojejo Kuža Pazi.
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Moja opažanja
Kot vodja zbora moram skrbno in natančno izbirati metode dela in jih primerno vnašati
v proces. Vodenje otroškega zbora je zahtevno in strokovno odgovorno delo, ki zahteva
tudi veliko teoretičnega znanja. Moje mnenje je, da bi bilo zelo spodbudno, če bi
vzgojiteljice z željo po glasbenem ustvarjanju z otroki, imele več možnosti strokovnega
izpopolnjevanja s tega področja, saj je literature za predšolsko vzgojo iz tega področja
zelo malo. Izpostavila bi tudi pomen izbire otrok v pevski zbor. Ugotavljam, da je med
strokovnimi delavci in starši še pogosto razširjeno mnenje, da je pogoj za otroke, ki
želijo peti v zboru, razvit melodični posluh, posluh za petje pa se v predšolskem obdobju
še razvija.

Petje v zboru kot sestavni del glasbene vzgoje zagotovo pomembno vpliva na
uravnotežen osebnostni razvoj. Naloga umetnostne vzgoje je v tem, da otroku že od
zgodnjih let omogoči možnost dojemanja in doživljanja, ki so pomembni za ustvarjalno
mišljenje ter za odkrivanje lastnih izraznih možnosti (Denac 2002).

Literatura:
Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Denac, O. (2010). Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Ljubljana: Debora.
Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. (2001). Ur.: Marjanovič Umek, Ljubica. Maribor: Založba Obzorja.
Žvar, D. (2003). Pevski zbori. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.
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Pevski zbor v vrtcu

Povzetek
Z vključevanjem otrok v obogatitveno dejavnost petja v pevskem zboru vsestransko
vplivamo na otrokov razvoj. Pri dejavnosti otrokom ponudimo več, kot lahko to
storimo v oddelku. Otroci se seznanijo z drugačnim načinom dela, spoznajo veliko
novih pojmov, predvsem pa pridobivajo in ohranjajo veselje do petja. Predstavila
bom potek dejavnosti pri obogatitveni dejavnosti – pevski zbor.

Ključne besede: pevski zbor, glasbene sposobnosti, vaje za opevanje, dihalne vaje,
prepevanje pesmi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
Zaposlena sem v Vrtcu Studenci Maribor in sem zborovodkinja v enoti Limbuš. Pevski
zbor vodim dobrih sedem let, vanj je vključenih 37 otrok drugega starostnega obdobja. V
prispevku želim predstaviti obogatitveno dejavnost pevski zbor in izpostaviti, kakšen je
vpliv dejavnosti na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti.

  Otroci v oddelkih poslušajo glasbo, se nanjo gibalno odzivajo, prepevajo pesmi, se
seznanijo in igrajo na lastne ter male ritmične instrumente, itd. Pri sodelovanju v
pevskem zboru pa doživijo drugačen način dela, kjer sprva spoznajo osnovna pravila
delovanja le-tega (postavitev, osnovne prvine – spoznavanje pojmov dirigent, pevci, oder,
publika, dirigiranje, vloga zborovodkinje, vloga pevcev …), predvsem pa razvijajo glasbene
sposobnosti, izvajalske spretnosti, pozitivno samopodobo, vztrajnost.

Vpliv glasbe na otrokov razvoj
Glavni cilj pri dejavnosti zbora je pridobiti in ohraniti veselje do petja. Otrok zato nikoli
k petju oz. sodelovanju ne silimo. Pri vodenju zbora je potrebno spoštovanje
kurikularnih načel, kot so: načelo interesa, ki ga vzgojitelj vzbudi z ustrezno motivacijo,
menjavo metodičnih postopkov, tako da otrokov interes ne upade, načelo aktivnosti,
preko katerega se otrok tudi razvija, načelo nazornosti (stik z resničnostjo, ponazorila,
seznanjanje otrok z malimi ritmičnimi instrumenti), načelo ponavljanja, ki mora biti
raznoliko, da otroci še vedno doživljajo veselje, ugodje. Pomembna so tudi načela
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postopnosti, individualnega ravnanja, kot tudi načelo umetniške vrednosti in načelo
doživljanja. Seveda pa moramo otrokom doživljanje glasbe tudi omogočiti, in sicer tako,
da vplivamo na otrokovo čustvovanje ob aktivnem sodelovanju. Pomembno je tudi
razvijanje, negovanje in spodbujanje otrokove vsestranske glasbene ustvarjalnosti
(Voglar 1973).

Pri pevskem zboru se poslužujemo različnih metod, kot so: metoda pripevanja, (od
seznanjanja z novo pesmijo do usvajanja pesmi), petje z vzgojiteljico (ko pesem že delno
usvojijo), petje posameznih delov pesmi (metoda odmeva), izvajanje ritma pesmi (z
lastnimi ali malimi ritmičnimi instrumenti), izvajanje melodije pesmi (pesem lahko
izvajamo na posamezne zloge), samostojno petje, petje z dirigentom, petje povezano z
ritmičnim gibanjem, petje ob vzgojiteljičini spremljavi (Voglar 1973).

Zborovodja mora poskrbeti za pravilno intonacijo, izbrati ustrezno pesem. S petjem
pesmi razvijamo melodični in ritmični posluh, občutek za ritem, oblikovanje otrokovega
glasu, glasbeno pomnjenje in slušno pozornost, hkrati pa z glasbenimi dejavnostmi
vplivamo na otrokov estetski razvoj, glasbeni razvoj in oblikovanje otrokove osebnosti.
Prav tako gre za močan vpliv na otrokov umski, telesni in moralni razvoj. (Voglar 1973).

Potek dejavnosti pri pevskem zboru
Obogatitvena dejavnost pevski zbor poteka enkrat na teden v dopoldanskem času. Med
petjem otroke spremlja s klavirsko harmoniko sodelavec vzgojitelj. Možnost
sodelovanja imajo vsi otroci drugega starostnega obdobja, glede na interes otrok in
govorne sposobnosti otrok.

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa se poslužujem osnovnih prvin (cilji,
vsebine, metode in oblike dela, sredstva, metodični postopek). Pevske vaje vselej pričnem
s krajšim razgovorom, da otroci spoznajo posamezne pojme (zborovodja, dirigiranje,
pevci, oder, publika, dihalne vaje in pomen le-teh). Nato nadaljujemo z dihalnimi vajami,
ki potekajo skozi igro. Vživljamo se v vloge (igre pihanja, napihujemo balon, sikamo kot
kača, tekmujemo kdo najdlje zdrži pri počasnem izdihu …). Zelo pomembne so tudi vaje
za razvoj govornega aparata. Tako vselej vključim vsaj eno vajo. Vživljamo se v različne
vloge (z jezikom čistimo zobe, oponašamo motor avtomobila, piš vetra, glasove živali …).
Ob slednjih jezikovnih igrah se otroci zabavajo, doživljajo veselje, ugodje. Nato sledijo
vaje za opevanje, ki so raznolike in trajajo relativno kratek čas. Ob opevanju se pogosto
tudi gibamo (zibanje, gibanje rok, zgornjega dela telesa …).

Končno sledi prepevanje pesmi. Otroke vedno seznanim z novo pesmijo brez glasbene
spremljave, pesem jim preprosto zapojem. Pomembno je, da otroci pesem doživijo.
Včasih za motivacijo poskrbim s krajšo zgodbo, odvisno, kaj nam pesem ponuja,
velikokrat pa pesem preprosto zapojem, in sicer zavzeto, doživeto. Prav zato izbiram
pesmi, ki so mi blizu, saj menim, da je prvi stik z novimi pesmicami zelo pomemben in
da otroke navdušimo za učenje le-teh. Preden začnemo prepevati, pesem vedno
intoniram. Pri petju se otroci srečujejo s spremembami v tempu ali hitrosti pesmi, s
spremembami v dinamiki pesmi (tonska glasnost), z dikcijo. Glede na to, kaj nam pesem
ponuja, upoštevamo spremembe v tempu ali dinamiki pesmi in tako otroci spoznajo, da
lahko pesem zapojemo tudi malo drugače in zato zveni lepše, pestrejše in stremimo k
jasni, razumljivi izgovorjavi, kar pogosto dosežem s pretiravanjem ob izgovarjanju
besedila, otroci pa za menoj ponovijo kot odmev.

Pri učenju pesmi poskrbim za menjavo metodičnih postopkov, da otroke motiviram.
Uporabljam metodo odmeva (zapojem polovico kitice in otroci ponovijo za menoj – so
moj odmev in tako naprej, dokler ne zapojemo cele pesmice). Izvajamo tudi ritem pesmi,
najpogosteje z lastnimi instrumenti. Prvič se trepljamo po kolenih, nato po glavi, spet
izmenično po enem in drugem ramenu, ploskamo … Ko delno pesem usvojijo, se
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razdelimo v skupine in vsaka skupina zapoje svojo kitico. Če nam pesem ponuja
možnost solistov, se solisti izmenjajo. Veliko otrok se veseli in komaj čaka, da se lahko
preizkusijo v vlogi solista in tukaj ne igra posebne vloge, do kolikšne mere ima otrok
razvit posluh. Seveda za nastope izberem soliste, za katere menim, da imajo dobro
razvit posluh, imajo dovolj poguma, da se izpostavijo pred publiko in zmorejo zapeti
tudi dovolj glasno. Pogosto uporabim lastne ali male ritmične instrumente, kar otrokom
predstavlja dodatno motivacijo. Slednje včasih uporabimo tudi na nastopu.

Na nastopih za publiko se otroci najprej seznanijo z odrom, na kar se odzivajo zelo
različno. Ob prvem nastopu so včasih zmedeni, jim pade koncentracija ali iščejo svojce,
ne gledajo dirigenta. To se pogosto dogaja novim, mlajšim pevcem. Dogaja se, da otrok
med nastopom nepričakovano prične poplesavati, se »afnati«, pačiti. Vendar jih po
nastopu kljub temu pohvalim, a se z njimi tudi pogovorim o ustreznem vedenju na odru
in kako bomo izvedli naslednji nastop (gledanje dirigentke, da med nastopom stojimo
na mestu, pojemo idr.). Pogosto se podobne situacije zgodijo zaradi treme in jih ne
moremo predvideti. Starejši pevci, ki so pričeli prepevati že pred letom ali dvema, so
zanesljivejši in so zgled mlajšim. Ko otroci »usvojijo« oder, se kmalu počutijo sproščeno,
ob nastopanju pa doživljajo veselje, ugodje in, kar je velikega pomena, razvijajo pozitivno
samopodobo in samozavest.

Skozi šolsko leto načrtujemo več nastopov. To so nastopi za starše, ob sodelovanju s
krajevno skupnostjo, turističnim društvom, osnovno šolo v našem kraju, na zaključni
prireditvi našega vrtca »Studenček zapoj in zapleši z menoj« ter na odmevni prireditvi
»Ciciban poje in pleše« v Slovenskem narodnem gledališču Maribor.

Zaključek
S pesmijo otroke bogatimo, sproščamo, čustveno plemenitimo in prav z glasbo vnašamo
v njihovo življenje veselje, radost in občutek pripadnosti. Zborovodje v vrtcih se trudimo,
da otroke motiviramo in uresničujemo zastavljene cilje z vztrajnostjo, doslednostjo,
predvsem pa z lastnim zgledom, da otroci ob prepevanju doživljajo ugodje in veselje.

  Otroci se nastopov zelo veselijo in nenehno sprašujejo, kdaj bodo nastopali. Ko so
deležni bučnih aplavzov svojih staršev in drugih svojcev, ko premagajo tremo in strah
pred nastopanjem, jim vsak nastop predstavlja posebno doživetje. Pesem nas
razveseljuje, pomirja, združuje, še posebno, če jo zapojejo otroci.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja.
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Slika: Nastop pevskega
zbora enote Limbuš

(Vrtec Studenci Maribor,
interno gradivo, 2014)
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Kako uredimo zvok?

Povzetek
Večina stvari okoli nas ob delovanju določene sile, odda svoj zvok in otroci so za
povzročanje zvoka pravi strokovnjaki. Vedno znova iščejo načine izvabljanja zvoka
iz določenega predmeta. Zvoke najpogosteje ustvarjajo z lastnim telesom. V skupini,
ki jo vodim, so otroci s svojim igrivim raziskovanjem izvora zvoka postajali vedno
bolj ustvarjalni, a hkrati tudi hrupni. Želela sem, da spoznajo, kako lahko s svojim
telesom in predmeti ustvarijo zvoke, ki so prijetni, zabavni in sprejemljivi za skupno
bivanje.

Ključne besede: zvok, lastna zvočila, mali ritmični instrumenti.

Glasbena dejavnost v povezavi z vsebinami iz naravoslovja
Osnovni element glasbe je zvok, ki pomeni spodbudo za glasbeno ustvarjanje (Denac
2010). V fiziki je zvok obravnavan kot longitudinalno valovanje, to je valovanje, pri
katerem delci snovi nihajo v isti smeri, kot se valovanje širi. Zvok se lahko širi le po
sredstvu, ki je lahko plin, kapljevina ali trdna snov. Vsako telo, ki niha, oddaja zvok
(Gosak 2005). Če želimo otrokom približati pojem zvoka, jim moramo z različnimi
spodbudami omogočiti raziskovanje tega medija. Skozi glasbene dejavnosti imajo otroci
možnost raziskovanja in zaznavanja značilnosti zvoka. Ob tem otroku vzbujamo veselje
in sproščenost, mu omogočimo doživljanje glasbenih vsebin in hkrati vplivamo na
razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti ter razvijamo občutljivost za glasbene
vsebine, ki jih razvijamo s spodbujanjem glasbenega doživljanja prek slušnega
zaznavanja, reproduciranja ter ustvarjanja glasbenih vsebin.

Kako urediti zvok?
Da otroci določene glasbene vsebine reproducirajo, jim moramo zagotoviti dovolj časa
za eksperimentiranje z zvoki, šumi oz. za ustvarjalno raziskovalno igro. Zato sem
spodbudila otroke, da skupaj raziščemo, kakšni zvoki nastajajo ob gibanju našega
telesa, ob dihanju in oblikovanju različnih glasov z jezikom in ustnicami. Najprej so
opazovali in posnemali ter sledili mojemu gibanju – ploskanje z blazinicami prstov, s
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ploskimi dlanmi, z vbočenimi dlanmi, tolčenje po kolenih, po stegnih, po zadnjici, po
licih z odprtimi usti ali z zrakom napolnjenimi usti, topotanje s stopali, skoki na mestu,
tleskanje z jezikom, pihanje skozi različno oblikovane ustnice. Nato smo skupaj
ustvarili zvočno sliko, s katero smo ponazorili nastanek nevihte in padanje dežja.
Nekateri so bili pri tem zelo pozorni na izvajanje posameznih gibov in na značilnost
zvoka, ki je pri tem nastal. Drugi so hitro ugotovili, da je zvok lahko glasnejši ob
močnejšem stiku dveh teles kot ob nežnejšem. Posamezni otroci so le opazovali in
poslušali. Dejavnost so večkrat ponovili, na koncu pa so se prav vsi otroci pridružili
skupnemu ustvarjanju in zvočna slika nevihte je postajala vse bolj urejena. Ko so
začutili, da lahko vplivajo na barvo, jakost in hitrost, so nastale prave zvočne slike
viharja in nežnega dežja.

Po njihovi igri sem jim predvajala glasbo skupine Perpetum jazzile, in sicer začetni del
skladbe Africa. Bili so presenečeni, ker so sami ustvarjali podobno zvočno sliko in med
poslušanjem prepoznavali, kako nevihta narašča iz rahlega dežja v grmenje in nato v
umirjanje po dežju. Prav tako so se zavzeto igrali s kozarci, napolnjenimi z vodo v
različnih višinskih nivojih. Po nekaj poskusih so že znali urediti kozarce z najmanj
vode do tistega z največ vode. Pri tem so poslušali in preverjali razliko v zvokih po
udarcu na kozarec. Spoznali so, da je zvok, ki ga odda steklo, odvisen od nivoja vode.
Usmerila sem jih v ustvarjanje spontane zvočne slike in v reproduciranje tonov, ki so
prisotni v pesmici Kuža pazi (Bitenc). Pri igranju na napolnjene kozarce z vodo so
praktično spoznali, kako lahko zvok uredimo, da postane smiseln, prijeten in uporaben.
Spoznali so, da posamezen zvok predstavlja določen ton v melodiji.

Igranje na male ritmične instrumente
Otroci so v nadaljevanju raziskovali nastajanje zvoka ob delovanju na različne predmete
in materiale. V prvi fazi so oblikovali zvočne slike, ki so bile neurejene in namenjene
raziskovanju izvabljanja zvoka iz posameznega predmeta ali materiala – to so bile
razne folije, valoviti kartoni, kovinske in lesene paličice, kovinske in lesene ploščice,
prazne škatle, mize, stoli, tulci in plastične cevi. Najprej so muzicirali vsak zase, nato pa
so se spontano združevali v manjše skupine, ki so oblikovale vsaka svoj zvočni motiv
različnih barv in jakosti.

V nadaljevanju sem jim predstavila male ritmične instrumente, kot so ksilofon,
ropotulje, triangel, boben, paličice, dežne palice, tibetanska skleda. Z vsakim posebej
sem demonstrirala postopek igranja. Ob tej množici instrumentov so postali motivirani
in zelo hitro pričeli pripevati in spremljati svoje petje z igranjem na male instrumente.
Ob tem so pravilno zaznali ritem in barvo melodije in izbrali pravilno jakost igranja s
posameznim instrumentom. Da so dobro preizkusili vse instrumente, je bil dokaz, ko
so v igri Zvočni sprehod prepoznavali zvok posameznega instrumenta, ne da bi ga
videli, ker je bil skrit za pregrinjalom. Igrali smo se tudi igro Odmev, v kateri so znali
ponoviti slišani ritmični motiv in ustvariti melodični odmev.

Glasbena produkcija po slikovnem zapisu
Otrokom sem pogosto igrala na flavto. Ob tem sem imela pred seboj notni zapis. Tudi
sami so želeli imeti podoben zapis, ki bi jih vodil pri igranju na posamezni instrument.
Skupaj smo oblikovali velik plakat, na katerega smo narisali polžjo hišico z več deli. V
posamezni del smo narisali dogovorjene znake v obliki likov, ki so označevali
posamezni mali ritmični instrument. Razdelili so se v štiri skupine. Vsaka skupina je
igrala na izbrani ritmični instrument.
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 Slika 1 Vodenje orkestra

Pozorno so si ogledali zaporedje znakov na plakatu in legendo, ki je opredeljevala
povezavo znaka in instrumenta. Prvič sem jih pri igranju vodila sama in jih ob tem
usmerjala v pravočasen vstop v izvajanje ritmičnega igranja na posamezen instrument.
Pozneje so vodili igranje posamezniki, ki so se za to odločili. Otroci so hitro razumeli
sistem in zaporedje igranja v skupini, kjer je prisotnih več instrumentov. Tudi
posameznik, ki je postal dirigent je začutil, da je on tisti, ki povezuje in ureja igranje
otrok pri simbolnem zapisu. Ob tem so nastajale zanimive zvočne slike, ki jih je vsaka
skupina reproducirala skupaj in seveda tudi po dve in več skupin skupaj; tako kot je
pokazal otrok, ki je bil dirigent. Otroci so pri tem spoznavali, da so urejeni zvoki prijetni
in zabavni.

Spoznavanje glasbenih instrumentov
Otroci so ob dejavnostih spoznali instrumente, s katerimi uredimo zvok, ki nas
razveseli, zabava, umiri. V vrtcu so spoznali violino, sintetizator in bobne. Pri tem so si
ogledali in poimenovali dele posameznega instrumenta in način igranja nanj. Pod
vodstvom odraslih so instrumente sami preizkusili. Da bi začutili mogočnost in
glasnost zvoka smo obiskali cerkev, kjer nam je organistka zaigrala na orgle. Ob tem so
doživeli zvok v vsej svoji mogočnosti, ki pa jim ni bil neprijeten, ker je bil urejen v
določeno melodijo, ki so jo lahko tudi sami prepoznali.

Da bi otroci spoznali, da nas lahko zvok pomirja, sem v vrtec povabila glasbenega
izvajalca, ki se ukvarja z zvočno kopeljo. Predstavil jim je različne instrumente, ki
izvirajo iz drugih delov sveta. Vsi služijo določenemu obredju, ki ljudi umirja ali
pripravlja na neki dogodek. Spoznali so didirido, šamanski obredni boben, havajsko
školjko, deževno palico, oceanski boben, tibetansko skledo, gong, indijsko harmoniko,
žvrgljo in še nekatere druge instrumente. Otroci so bili med predstavitvijo izredno zbrani
in pozorni ter usmerjeni k poslušanju. Večina otrok se je prepustila vibracijam zvoka, ki
je nastajal ob udarcu na gong. Nekateri so opazovali v mirujočem stanju. Po končani
kratki umiritvi so imeli priložnost z lastno dejavnostjo zaznati zvok posameznega
instrumenta.

V naslednjih dneh so v instrumentalnem kotičku v igralnici, uprizarjali prave koncerte
z malimi ritmičnimi instrumenti in tudi sprostilne igre, kjer je nekaj otrok igralo na
tibetanske sklede in gonge, drugi pa so leže poslušali. Ob tem se je zgodilo, da je en otrok
dal ležečemu vrstniku tibetansko skledo na hrbet in nanjo udarjal s paličico. Vrstnik je
ob tem mirno ležal in opisoval občutke, ki jih je imel ob tem. Rekel je, da ga žgečka tam,
kjer mu je vrstnik postavil tibetansko skledo in nanjo udaril s paličico. Začutil je



Umetnost v vrtcu226

vibracijo zvoka na svojem telesu.

Slika 2 Zvočna kopel

Zaključek
Ugotavljam, da kadar so se otroci z instrumenti samostojno igrali, so kazali velik
napredek v načinu izvajanja zvočnih slik, ki so bile ritmično bolj urejene, prav tako pa
je bila jakost in barva tonov primerna za poslušanje in prepevanje. Otroci so osvojili
pomen urejanja zvoka v povezavi z vsakdanjo igro in njihovo komunikacijo. V skupini
se je po določenem času zmanjšal hrup, ki je bil prej zelo moteč. Otroci večinoma
samostojno korigirajo jakost glasov v komunikaciji in pri lastnem delovanju na
predmete v igralnici. Prav tako je njihovo glasbeno ustvarjanje dobilo bolj urejeno zvočno
obliko. Z usmerjanjem otrok v produkcijo in recepcijo glasbe si otroci razvijajo čut za
umetniški red in estetiko zvoka, s katerim ustvarjamo glasbo.

Literatura:
Denac, O., (2010). Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Debora. Ljubljana.
Gosak. M., (2005). Seminarska naloga: Spektralna analiza glasbil.(http://fizika.fnm.uni-mb.si/files/seminarji/04/
sag.pdf)
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Malček in ritem

Povzetek
S pomočjo glasbe je uvajanje v skupino lažje, tako za otroke in starše kot tudi za
vzgojitelje. Ritem je nekaj, kar otrok doživlja že v materinem telesu in nato kasneje v
domačem okolju, zato mu je toliko lažje v skupini, kjer mu ponudimo glasbo in
ritem, saj ob tem večinoma doživlja ugodje in sproščenost. Lahko pa je tudi prijetno
doživetje preko sodelovanja s starši.

Ključne besede: ritem, malček, prvo starostno obdobje, glasba.

V prvi starostni skupini, kjer so otroci ob vstopu v vrtec stari 1–2 leti, sem pri
načrtovanju uvajanja in prilagajanja na vrtec upoštevala značilnosti in zakonitosti
razvoja otrok. Izhajala sem iz tega, kar je otroku blizu. Želela sem ustvariti spodbudno
učno okolje, kjer se bo otrok počutil varno in sprejeto. Pri tem sem se oprla na teoretična
izhodišča, zakonsko podlago in moje pretekle izkušnje.

Otrok že v materinemu telesu doživlja ritem kot bitje srca svoje mame, dihanja, hoje,
premikanja. Bistvo ritma je ponavljanje. Kmalu po rojstvu mu brez razmišljanja nudimo
ugodje in varnost z ritmičnim ponavljanjem npr. zibanje, poslušanje maminega srca na
prsih, trepljanje, božanje, petje uspavank, ritmično ponavljanjem zlogov ali besed ... V
večini primerov to otroka pomiri, mu nudi občutek varnosti in ga uspava. Na podlagi
tega lahko sklepamo, da je otroku ritem blizu, in da se že rodi z osnovami za razvoj
ritma. Zato tudi vzgojitelji ne smemo dopustiti, da pri otroku ne bi načrtno razvijali tako
biološkega kot zunanjega ritma. Če to zanemarimo lahko pride do stresa, bolezni ali
disharmonije. To pa lahko preprečujemo tudi s pomočjo glasbe. Manasteriotti (1983)
pravi, da glasba prinese veliko živosti in raznolikosti v otrokovo življenje in ravno v tem
se skrivata čar in vzgojna moč.
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Vpliv ritma na vsesplošni otrokov razvoj

- Razvoj gibanja: pri svojem delu sem opazila, da se otrok še preden shodi pogosto
ziblje v določenem ritmu v kolenih. V veselje mu je tudi ritmično udarjanje z
igračo ob predmet ali pa ponavljajoči gibi in zvoki med igro. Ko shodi, lovi ritmično
izmenjavanje nog v korakih. Glasbene dejavnosti sem uporabila kot motivacijo
za gibanje.

- Govor: pri govoru gre za ritmično in melodično reproduciranje glasov. Pri malčkih
sem opazila, da jih glasbene dejavnosti sprostijo, zato hitreje začnejo reproducirati
različne glasove, ki si ritmično sledijo in aktivirajo govor. Malčkove prve besede
so v večini primerov besede, kjer se glas ali zlog ponovi (ma-ma, te-ta, ba-ba, pa-pa
…). S petjem otroci razvijajo tudi govorilne in dihalne organe, kar pripomore k
pravilnemu razvoju govora.

- Čustveni razvoj: opazila sem, da otroci s pomočjo glasbe izražajo svoja čustva, s
tem pa postajajo čuteči tudi za čustva drugih. Otrok  postopoma občuti
emocionalen vpliv glasbe in se prične odzivati na njeno lepoto. Pesek (1997)
pravi, da moramo vsakemu otroku pomagati oblikovati lasten okus in občutek,
čut za estetiko pa nas nagovarja, da v vsakdanjem življenju iščemo skladnost in
urejenost. Občutek reda nas umirja in nam omogoča, da neko stvar ali pojav
bolje razumemo (Borota 2013). S tem je povezano tudi pridobivanje in izgrajevanje
občutka za red, pravilnost in točnost.

Glasbeno ritmične dejavnosti v oddelku prvega starostnega obdobja

Petje in poslušanje pesmic
S poslušanjem glasbe lahko otroka navdušimo za ponavljajoče se glasbene prvine. V
pevski literaturi za najmlajše je posebna pozornost namenjena ritmu. Upoštevati je
potrebno govorni razvoj otroka in raven razvitih glasbenih spretnosti. Zato so motivi
kratki, ritmični vzorci pa enostavni (Borota 2013).

Za otroke v prvi starostni skupini sem na začetku izbirala pesmi v dvodelni meri.
Takšen je tudi ritem bitja srca, zato je ta ritem malčkom blizu. Marsikatera pesmica je
bila otrokom všeč prav zaradi ritma. Otroci so se ob njej ritmično gibali, v celoti so se
predali ritmu in pogosto zahtevali ponovitve. Opazila sem, da se je to največkrat
dogajalo pri pesmicah s tekočim, enakomernim ritmom in z večkratnim ponavljanjem
istega izrazitega ritma.

Igranje na lastne in male ritmične instrumente
Borota (2013) meni, da glasbeni ritem najbolje občutimo kot samostojno glasbeno prvino
v igri na ritmična glasbila. V skupini smo imeli veliko časa na razpolago male ritmične
instrumente. Otroci so si izbirali v večini lesene paličice in bamberbame, na katere so
igrali z roko, še rajši pa s palčkami. Na začetku je bil namen, da otrok razišče inštrument
in izvabljanje glasu iz njega. Sama sem ponavljala ritmični vzorec (ritmični ostinato),
kar je otroke pomirilo in pričeli so se gibati v ritmu. Nekaj otrok je začelo tudi ploskati
ali udarjati z rokami ob noge in ob tla. To dejavnost sem dnevno ponavljala. Kmalu sem
ugotovila, da so otroci med igro pričeli ustvarjati in pogosto se jim je posrečil preprost
ritmični vzorec. Ker jim je bil všeč, so ga je pričeli ponavljati. Ko sem želela, da vzorec, ki
sem ga predstavila ponovijo, jim to še ni uspelo, večkrat pa so se mi pridružili z gibanjem
ali igranjem na male ritmične instrumente, medtem ko sem izvajala določen ritmični
vzorec.

Bibarije
Vsi otroci v skupini imajo zelo radi bibarije. Že same po sebi so odlična motivacija za
sodelovanje, ker imajo zelo ritmično besedilo. Avtorica (Kroflič 1995) jih opredeljuje kot
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gibalne igre, ki so oblika komuniciranja med otrokom in odraslim in temeljijo na
ritmičnih, glasovnih in besednih igrah, ki se pogosto povezuje z igro dotikanja in
gibanja. Bibarije so pripomogle k hitrejšem navezovanju otrok na odrasle osebe v
oddelku in spoznavanje ostalih otrok v skupini. Ob bibarijah so otroci sprejemali in
doživljali različne ritme in s tem razvijali občutek za ritem in muzikalnost.

Gibanje ob glasbi
Otroci so bili za gibanje najbolj motivirani pri poslušanju ritmičnih vzorcev, ki sem jih
igrala na tamburin, boben in lastne instrumente ter ob poslušanju otroških ljudskih
pesmic. Takoj ko se je glasba prenehala izvajati, so tudi otroci prenehali z gibanjem, kar
dokazuje povezanost ritma in gibanja. Pri gibih niso bili ustvarjalni, ker so imeli
premalo izkušenj, zato so posnemali gibe odraslega. Ob hitrejšem ritmu so se vrteli
okoli svoje osi ali pa so si poiskali partnerja in se prijeli za roke. Poskušali so oblikovati
kolo z več udeleženci, vendar so bili pri tem neusklajeni in so se ukvarjali večinoma s
fino motoriko, ki jim je predstavljala držanje za roke.

Uvajanje v skupino
Ko so otroci pričeli jokati, sem jih največkrat pomirila s petjem pesmic ali z izvajanjem
ponavljajočih preprostih ritmičnih vzorcev.

Sodelovanje s starši
Na začetku šolskega leta sem povabila starše k sodelovanju. Ko so starši deklice, ki je v
naši skupini opazili, da se ukvarjamo z ritmom, sta očka in dedek ponudila sodelovanje.
Oba sta namreč poklicna glasbenika, ki igrata na tolkala. Kot predpisuje Kurikulum za
vrtce (1999), imajo starši pravico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar morajo
ob tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca, zato smo skupaj pripravili načrt za
dejavnost v skupini. Dedek in očka sta v skupino prinesla različna tolkala. Predstavila
sta se z igranjem in pri tem upoštevala pobude otrok glede izbora pesmic. Otroci so
najprej poslušali, potem pričeli pripevati in se gibati v ritmu, nato pa so tudi sami pričeli
izvabljati tone iz različnih tolkal. Nekaj otrok je potrebovalo spodbudo. Oba glasbenika
sta otrokom nudila čustveno in telesno bližino, kar je pripomoglo, da je v oddelku
vladalo prijetno vzdušje. Otroci so bili umirjeni, vendar aktivni.

Zaključek
Ugotavljam, da je ritem otrokom blizu, saj uživajo v glasbeno-ritmičnih dejavnostih. To
sem lahko v veliki meri izkoristila tudi pri uvajanju otrok v skupino. Tekom šolskega
leta smo z ritmičnimi vzorci komunicirali z otrokom, jih umirjali, ustvarjali spodbudno
učno okolje, gradili medsebojne odnose v skupini, krepili samopodobo vzgojitelja in
otrok ter s pomočjo sodelovanja s starši tkali močnejše vezi v trikotniku: otrok – vzgojitelj
– starši.

To prakso bom pri uvajanju najmlajših otrok v vrtec zagotovo še uporabila in jo
najverjetneje tudi nadgradila. V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z glasbenimi
dejavnostmi s poudarkom na ritmu, ga prepletamo z vsemi področji kurikuluma in na
ta način spodbujamo celosten razvoj otrok.
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Pojem, plešem in igram

Povzetek
Prva leta otrokovega življenja so zelo pomembna za njegov razvoj. Vloga vzgojitelja
je, da to obdobje podkrepi z najrazličnejšimi dejavnostmi in načrtovanimi izzivi. V
svojem članku bom predstavila, kako lahko z malo domišljije ustvarimo spodbudno
učno okolje, ki otroke vodi k raziskovanju in ustvarjanju na glasbenem področju.

Ključne besede: otrok, umetnost, glasbeno ustvarjanje, petje, igranje na instrumente.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje zagotavlja
temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj. Glasbene dejavnosti predstavljajo
samostojno obliko glasbenega izražanja, vzbujajo veselje do zvoka, igre, gibanja,
razvijajo splošne sposobnosti zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno
komunikacijo, socialno vedenje. S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe
vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj (Otrok v vrtcu 2001,
str.109).

V članku bom predstavila dejavnosti, ki so potekale v projektu »Pojem, plešem in igram«.
Projekt je potekal približno dva  meseca v oddelku otrok, starih 2–3 leta. Dejavnosti so
bile na začetku projekta zelo pogoste in večinoma vodene, kasneje pa so postale
spontane in  izvedene na željo otrok.

Pomen glasbe in glasbene vzgoje
Glasba otroke združuje in jih povezuje med seboj in s tistim, ki jim glasbo posreduje. Z
glasbo vnašamo v življenje otrok veselje, radost, sproščenost in navdušenje. Glasba
otroke čustveno bogati in plemeniti (Voglar 1979, str. 9). Pri nekaterih otrocih se glasbene
sposobnosti pokažejo prej, pri nekaterih kasneje. Na razvoj sposobnosti vpliva tudi
spodbudno učno okolje, zato jim v vrtcu pripravljamo in omogočamo čim več spodbud,
da si otroci lahko pridobijo različne glasbene izkušnje. Pri tem upoštevamo načela
predšolske vzgoje in si načrtno zastavljamo cilje ter izbiramo oblike in metode, s
katerimi želimo otroka glasbeno obogatiti in mu razviti glasbene sposobnosti.
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Pojem, plešem in igram
V skupini je deček, ki ima veliko izkušenj na glasbenem področju. Doma ima harmoniko,
na katero zelo rad igra. Prinesel jo je v vrtec, kjer smo si jo z otroki ogledali. Deček je
nanjo sicer zaigral svojo melodijo, ampak prijemi na tipkah so bili pravilni. Navdušil je
otroke, da bi igrali na instrument in peli. Izkoristili smo aktualni dogodek in  pričeli s
projektom: Pojem, plešem in igram.

Poslušanje glasbe

Cilji:

- spodbujati veselje in ugodno počutje ob poslušanju glasbe,

- razvijati sposobnost pozornega poslušanja,

- otroke čustveno razgibati, vplivati na njihovo čustveno občutljivost.

Izvedba dejavnosti:
Deček nam je večkrat igral na harmoniko. Otroci so se posedli okoli njega in poslušali.
Na začetku jim ni bilo zanimivo samo poslušanje, saj želeli so tudi sami igrati, vendar
so z vztrajnostjo pričeli poslušati. Poslušali smo tudi glasbo s CD-jev, in sicer otroške
pesmi, različne zvrsti glasbe ob različnih priložnostih (načrtno poslušanje, ob počitku
…). Otroci so glasbo poslušali in ob koncu tudi komentirali: »Všeč mi je bilo, lepo je, ni
bila lepa glasba …« Otrokom sva tudi s pomočnico večkrat zaigrali, in sicer na flavto,
ksilofon in na klaviature. Ob poslušanju glasbe so se otroci pričeli gibati. Tako sva s
pomočnico omogočili otrokom prostor, da so lahko izrazili svoja doživetja ob poslušanju
glasbe. Izvedli smo tudi likovno izražanje ob glasbi. Nekateri otroci so se zelo vživeli v
glasbo, kar je bilo razvidno iz njihovih likovnih del.

Izdelovanje instrumentov in igranje na instrumente

Cilji:

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti,

- spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev
in prostora,

- otrok išče in izdeluje enostavna  glasbila ter igra nanje,

- razvijanje drobne motorike,

- posnemanje pravilne izvajalske tehnike,

- uvajanje v skupinsko muziciranje.

Otroci pri ustvarjanju glasbe.
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Izvedba dejavnosti:
Ker je bila harmonika glavno glasbilo, smo z otroki najprej naredili harmonike in nanje
igrali. Izdelali smo si še bobne, ropotulje, klaviature, kitare. Vsakič, ko smo izdelali
novo glasbilo, smo nanj zaigrali. Tako smo preizkusili, kako zveni. Primerjali smo ga s
»pravim« glasbilom. Ko smo imeli izdelana glasbila, smo sestavili orkester. Otrok si je
izbral instrument, ki mu je bil tisti dan najbolj všeč, in nanj igral. Ko so otroci že znali
igrati na instrumente, smo zraven tudi zapeli že znane pesmi.

Učenje  nove pesmice

Cilji:

- otrok se uči novo besedilo in melodijo,

- izvaja ritmične vzorce s ploskanjem in igranjem na palčke,

- petje in ritmično izreko spremlja z glasbili.

Izvedba dejavnosti:
Na mizi je bila pesmarica, ki smo si jo skupaj ogledovali, brali notni zapis in pesmi.
Prišli smo do pesmi, ki je otroci niso poznali in sem jo zapela. Otrokom je bila všeč, zato
smo se jo naučili. Besedilo pesmi smo najprej spremljali s palčkami, tako da smo igrali
ritem, nato so se otroci gibali po besedilu pesmi. Ko so besedilo in melodijo že poznali,
smo jo skupaj zapeli. Zvokom palčk so otroci dodali še igranje na svoja glasbila. Pesem
smo zaigrali in zapeli otrokom druge skupine.

Izdelava glasbene knjige

Cilji:

- otrok sodeluje v različnih stopnjah ustvarjalnih procesov: pri načrtovanju,
oblikovanju zamisli in izvedbe.

Izvedba dejavnosti:
Vse, kar smo počeli v skupini, smo tudi dokumentirali, nastalo je veliko fotografij in
tudi nekaj posnetkov. Z otroki smo si to pogledali, izbrali fotografije, na katerih je bilo
vidno, katera glasbila so otroci izdelali in naredili glasbeno knjigo. Otroci so večkrat
segali po njej, se pogovarjali o glasbilih, pripovedovali, kdo je kaj izdelal, kako se igra na
glasbilo, katero pesem so peli, ko so igrali na glasbila. Knjigo so predstavili tudi drugim
otrokom.

Glasbeni kotiček

Cilji:

- spodbujanje veselja do glasbenega ustvarjanja,

- razvijanje glasbene ustvarjalnosti in

- eksperimentiranje z glasbili, tehnikami igranja na glasbila in glasom.

Izvedba dejavnosti:
V igralnici smo si uredili glasbeni kotiček. V njem so bila vsa glasbila, ki so jih otroci
izdelali in »prava« glasbila. Otroci so tekom dneva večkrat segali po njih, igrali, peli.
Poskušali so se dogovoriti, kdo bo igral, kdo pel in kdo plesal.
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Zaključek
Dobro razpoloženje in počutje otrok v skupini  v času dejavnosti je odraz, da so otroci pri
igranju, petju in plesu uživali. Bili so veseli in sproščeni. Med otroki so se pri igri in
ustvarjanju razvili posebni  prijateljski odnosi.

Literatura:
Kurikulum za vrtce (2008). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce (2008). Maribor: Obzorja.
Voglar, M. (1979). Kako približamo otroku glasbo. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum.
Voglar, M. (1973). Otrok in glasba. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
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Mojca Sedminek Vuherer, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Žalec

Ujemi ritem

Povzetek
V referatu želim predstaviti, kako pomembno vlogo ima ritem na vseh področjih
vzgojnega dela v vrtcu. Z otroki smo izdelovali preprosta glasbila, se z njimi igrali,
ustvarjali zvoke, različne ritme, se ob njih gibali, spoznavali zmožnosti telesa …
Ritmov je zelo veliko, zato smo se z njimi srečevali v pesmi, besedi in tudi gibu. V
naših dejavnostih sem sledila temu, kako pripraviti otrokom zanimive dejavnosti,
kako obdržati interes za dejavnosti, kje lahko pri tem upoštevam participacijo otrok
ter kakšen bo napredek in odziv otrok.

Ključne besede: umetnost, glasba, ritem, otrok, vrtec.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zaposlena sem kot vzgojiteljica v oddelku prvega starostnega obdobja. Moje močno
področje je glasba, zato skušam otrokom ponuditi čim več raznolikih in zanimivih
glasbenih dejavnosti. S tem želim v njih vzbuditi večje zanimanje za glasbo, hkrati pa
spremljam njihov odziv ter napredek. Spoznati želim, v kolikšni meri so otroci te starosti
pripravljeni sodelovati pri igrah v izvajanju ritma in katera sredstva jim za to dejavnost
vzbudijo največ zanimanja – interesa.

Glasba v vrtcu
Glasba je ena tistih umetnostnih področji, ki ima pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo. »S
poslušanjem, z izvajanjem in ustvarjanjem glasbe, vplivamo na otrokov čustveni,
socialni, spoznavni in gibalni razvoj,« (Denac 2001, str. 109) ter z njo prispevamo k
uresničevanju vzgojnih ciljev tudi na drugih področjih otrokovega razvoja. Glasbena
vzgoja je smer v umetnosti, ki zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen osebnostni
razvoj že od malih nog naprej.

   Pri svojem delu v vrtcu opažam, da se glasbene sposobnosti otrok prvega starostnega
obdobja kažejo časovno zelo različno, zato je za pridobivanje dobrih glasbenih izkušenj
zelo pomembno, da je glasbena vzgoja sistematično in dobro načrtovana. Zavedam se,
da zanimanje za glasbo razvijamo s spodbujanjem glasbenega doživetja, preko slušnega
zaznavanja, reproduciranja glasbenih vsebin, ustvarjanja glasbenih vsebin … Delo
vzgojiteljev je v tem, da spodbujamo in razvijamo doživljanje različnih glasbenih vsebin,
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pri katerih je igra zelo pomembna (Denac 2001; Voglar 1981). Pri izvajanju dejavnosti
sem sledila naslednjim ciljem:

- razvijanje, izražanje in komuniciranje z umetnostjo,

- spodbujati spoznavanje in doživljanje ritma ter igra z njim,

- spodbujati izvajanja preprostih ritmičnih vzorcev s ploskanjem, topotanjem, z
udarjanjem, igranjem na male ritmične instrumente in gibanjem ( hoja, poskoki
…),

- otrok spoznava različne instrumente, nanje igra, ter ob njih prepeva in izvaja
ritmične vzorce in

- spodbujati vključevanje in spremljati odzive otrok na različne glasbene dejavnosti.

Pri posredovanju novega znanja, upoštevamo načela zapisana v Kurikulumu … (1999).

Načelo interesa:

- To je eno izmed pomembnejših načel, katerega moremo dobro poznati, se zavedati
in ga vseskozi upoštevati. V otrocih moremo (ne samo pri izvajanju glasbenih
dejavnosti, ampak pri izvajanju vseh dejavnostih) najprej vzbuditi interes za
dejavnost in delo, pri tem pa moremo biti pazljivi, da le-ta ne preneha.

- V skupini otrok prvega starostnega obdobja je potrebno vzbujati neposreden
interes, ki ga lahko vzgojiteljica vzbudi z zanimivim in s čustvenim oblikovanjem
dejavnosti (različni načini dela, izvajanja, različna sredstva …).

- Za vse skupaj je zelo pomembna vzgojiteljičina iznajdljivost ter otrokove
predhodne izkušnje z glasbenimi dejavnostmi.

Načelo aktivnosti:
Načelo aktivnosti nam pove, da je v dejavnostih potrebno zagotoviti aktivnosti vsem
otrokom. Ravno zaradi težjega uresničevanja tega načela se veliko glasbenih dejavnosti
izvaja po manjših skupinah ali pa v času, ko je otrok manj. Zato je velikega pomena, da
so dejavnosti primerno izbrane in zanimive za sodelovanje in ustvarjanje vseh otrok.

Načelo doživljanja:

- »Kadar doživljam, je značilno, da se nekako predajam, pri čemer človek pozabi
sam nase.« (Voglar 1981, str. 15).

- Otroke moremo z lastnim zgledom in delovanjem privesti do stanja čustvene
pripravljenosti, nato pa se lahko otroci glasbi predajajo, jo doživljajo, podoživljajo
in doživijo.

- Doživljanje različnih glasbenih dejavnosti, lahko otroke privede do različnih
občutkov in izražanja: radovednost, veselje, jeza (Voglar 1981).

Izvajanje ritma
Ena izmed mnogih glasbenih dejavnosti, ki jih vsakodnevno ponujamo otrokom, je
ustvarjanje in izvajanje ritma. »Izvajamo lahko celoten ritem pesmi, ali samo ritem
posameznega dela pesmi« (Voglar 1981, str. 20). Otroci lahko izvajajo ritem na male
ritmične instrumente, na lastno izdelane instrumente, z različnimi materiali (kamen,
kostanj, oreh …), z rokami in nogami, seveda pa tudi ob preizkušanju drugih glasbil
(kitara, ksilofon …). Ritem lahko izvajajo ob petju pesmi, ki jo vsaj delno poznajo, ali pa
ga posnemajo za vzgojiteljico (Voglar 1981).

Ne glede na to, da je posnemanje in izvajanje ritma lažje v starejših skupinah, sem se
vseeno odločila, da tudi v skupini mlajših otrok poskusimo s tovrstno dejavnostjo in da
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glasbeno področje nekoliko popestrimo. Ritem pri otroku najlažje spodbujamo in
iščemo v gibanju, zato sem ga vključila v načrtovano dejavnost. Glasba in gibanje sta
tako zelo povezana, da jima pravimo, da sta nedeljiva celota. Glasba spodbuja ritmično
izrazno gibanje, zato bomo tudi mi z različnim gibanjem ustvarjali in izvajali različne
ritme. Z glasbo vsakodnevno v otrocih spodbudimo željo po gibanju, plesanju, zibanju
itd. (Denac 2001).

Načrtovane glasbene dejavnosti s poudarkom na izvajanju ritma v oddelku
prvega starostnega obdobja

Izdelovanje ropotulj in igra z njimi
Z otroki smo najprej prepoznavali in poimenovali različne jesenske plodove. Nato smo
jih postavili na mizo, kjer so si jih otroci izbirali in dajali v PVC plastenke. Eni so
plastenke napolnili malo, drugi so plastenke napolnili do vrha. Ko so poskusili igrati,
niso tisti, ki so plastenke napolnili do vrha, slišali nobenega zvoka, zato so na spodbudo
vzgojiteljice odvzeli nekaj plodov in nato zopet poizkusili. Ob poslušanju zvoka so bili
zadovoljni. Ko je v večini interes otrok upadel, smo z izdelovanjem zaključili, otroci pa
so nato imeli možnost igre in eksperimentiranja s svojo ropotuljo. Z ropotuljami smo
tudi izvajali in ponavljali ritme, spremljali pete pesmi in muzicirali v glasbenem kotičku,
ki smo ga naredili v garderobi.

Izvajanje ritma z rokami, nogami, po kolenih …
Otrokom sem zapela pesem in zraven izvajala ritem s ploskanjem, z udarjanjem po
kolenih, udarjanjem po tleh, udarjanjem po boku … Otroci so me najprej opazovali, nato
je nekaj otrok kar kmalu pričelo ponavljati za mano, nekaj otrok pa je samo gledalo in
poslušalo. Ob dodatni spodbudi smo na nato skupaj izvajali ritem na različne načine.
Najbolj jih je pritegnilo udarjanje po tleh, po kolenih in »igranje« po bokih.

Izvajanje ritma z jesenskimi plodovi
Otrokom sem ponudila jesenske plodove (orehe in kostanj) ter jih povabila, da
prisluhnejo, kako zvenijo in da preizkušajo, kako lahko nanje igramo. Otroci so s
plodovi udarjali ter prisluhnili zvoku, ki nastane ob drgnjenju dveh orehov. Pri tem sem
otroke spodbudila k skupnemu petju pesmi in izvajanju preprostih ritmičnih spremljav.
Otroci težko ujamejo ritem z besedilom, vendar pa so aktivno poskušali in sproščeno
sodelovali v različnih poskusih izvajanja dejavnosti.

Spoznavanje različnih bobnov in izvajanje različnih ritmov nanje
Otrokom sem zjutraj pripravila presenečenje – bobne. Nanje sem jim najprej zaigrala,
nato pa so si jih otroci sami izbirali, izmenjevali in nanje igrali. Na spodbudo smo
skupaj igrali glasno – tiho, hitro – počasi, na koncu pa so otroci tudi posnemali nekaj
ritmičnih vzorcev.

Manipuliranje na male ritmične instrumente ter spremljanje petih pesmi
Otrokom sem zjutraj prinesla različne instrumente ter jim jih ponudila. Otroci so si
instrumente sami izbrali in nanje igrali. Na njihovo željo so si instrumente tudi
izmenjevali. Ko so se otroci izživeli v igranju, sem jih povabila k igranju (glasno – tiho)
in igranju ritmov. Otroci so poslušali in opazovali, nato pa tudi lepo sledili izvajanemu
ritmu. Povabila sem jih k igranju in petju, kjer so otroci tudi zelo dobro sledili glasnemu
in tihemu igranju ritmov.

Izvajanje ritma z gibanjem ob glasbi s CD
Z otroci smo se najprej gibali in izvajali ritme brez glasbe. Hodili smo počasi kakor
medvedi, hodili smo hitro in drobno kakor miške, skupaj smo tudi poskakovali … Nato
sem jim ponudila različno glasbo, na katero smo skupaj plesali, ploskali, se vrteli,
poskakovali, udarjali po kolenih, korakali … Otroke je glasba zelo pritegnila, zato niso
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potrebovali dodatne spodbude, jaz sem jim verbalno in gibalno samo podajala različne
možnosti, dala pa sem možnost, da so se gibalno izražali tudi po svojih željah in se
posnemali med seboj.

Evalvacija
Vsako jutro sem v načrtovanem glasbenem dnevu otrokom pripravila različne glasbene
dejavnosti in sredstva, ki so jih pritegnila k sodelovanju in ustvarjanju. Otroci so aktivno
sodelovali v vseh dejavnostih, saj so jim bile na nek način nove. Svoje zadovoljstvo so
izražali z nasmehi, aktivno udeležbo in vztrajnostjo. Skozi proces izvajanja sem opazila,
da so starejši otroci bili bolj vztrajni in natančni pri izvajanju različnih ritmov, medtem
ko so se mlajši zelo trudili, poskušali in tudi že posnemali preproste ritmične
spremljave. Predvsem pa sem bila presenečena nad tem, kako so otroci drug drugemu
želeli pokazati svoje spretnosti in znanje pri različnem načinu izvajanja zvokov iz
različnih naravnih in glasbenih sredstev, kako so poskušali posnemati drug drugega v
ritmičnem gibanju. Vsaka dejavnost jim je ponudila nekaj specifičnega in zanimivega.
Nekateri so se prvič srečali z rekviziti, kot so bobni ali jesenski plodovi, na katere je
možno igrati oz. iz njih izvabljati zvok. Izvajanje ritma in glasbe s pomočjo jesenskih
plodov jim je bila zanimiva izkušnja, vendar pa so bobni bili tisto, kar jim je bilo »fajn«,
kjer so se najbolj vživeli in izživeli – všeč jim je bil zvok ter možnost igre z rokami in
palčkami. Posebno jih je pritegnilo izvajanje ritmov v gibanju in z deli telesa. Dobro so
opazovali, poslušali in sodelovali ter posnemali in izvajali hitre in počasne gibe ter z
njimi ritme.

Opazila sem, da so imeli več težav pri povezanem izvajanju ritmov in petja pesmi, saj so
se osredotočili na petje in so nekoliko »pozabili« na izvajanje ritma, vendar je bil čez čas
in nekaj več ponovitev napredek viden.

Otroci so večkrat v različnih dejavnosti in z različnimi materiali podoživljali glasbene
»ustvarjalnice« na različne načine. Zanimiv je primer, ko so otroci pri igri z velikimi PVC
konstruktorji sami pričeli udarjati – igrati nanje. Zgradili so si stolp in tudi tukaj
poizkusili poiskati zvoke z ritmičnim udarjanjem nanje. Vsakodnevno iskanje možnosti
za bogato učno okolje, v katerem sem otrokom pripravljala glasbena presenečenja, pa
me je obogatilo tudi na področju organizacije prostora. Izvajanje glasbenih dejavnosti v
igralnici, garderobi in zunaj je bila dodatno motivacija tako za otroke kot zame. Zato z
zadovoljstvom ugotavljam, da so otroci pri načrtovanih dejavnostih uživali in tudi sami
iskali različne možnosti ustvarjanja ritma.

Literatura:
Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulumu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: Založba Obzorja.
Bahovec, E. D. in Cvetko, I. ( 1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.
Voglar, M., ( 1981). Otrok in glasba ( metodika predšolske vzgoje). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Slika 2: Otroka preizkušata zvok
bobna in ob tem izvajata svoj ritem.

Slika 1: Otrok ustvarja ritem z
gibanjem in igranjem na ropotulje.
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Anica Gruden, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Vodmat Ljubljana

Zvok pri najmlajših

Povzetek
Zvok - zvočnost, poki, šumi, glasovi so naši nenehni spremljevalci od spočetja
naprej, so spremljevalci vsebin našega zunanjega in notranjega sveta.

Že primarna tako imenovana funkcijska igra pri malčkih je neločljivo povezana z
zvokom (Marjanovič 2008). Otroci – kot dojenčki – raziskujejo zmožnosti lastnega
telesa, kako pritegniti z zvokom pozornost odraslega (jok), pozneje pa v svoje
zadovoljstvo prisluškujejo zvokom predmetov, ki jih povzročajo z gibi telesa in s tem
gibanja predmetov. Z razvojem gibalnih veščin pa se stopnjuje tudi kreativnost v
preizkušanju funkcij predmetov in posledično izvabljanja zvokov, ki jih lahko
omogoči trenutno aktualni predmet. Otrok spozna, da je zvok pravzaprav podaljšana
aktivnost telesa z zamišljanjem in ustvarjanjem. Povzročanje zvokov iz same
radovednosti pripelje otroke do izkušenj, da so zvoki lahko različno glasni, različno
dolgi, v različnem tempu, prihajajoči – odhajajoči oz. naraščajoči, padajoči,
harmonični, melodični, dramatični pa tudi neugodni – kot zvoki, ki nas vznemirijo
(poki, šumi). Zvoki so pri otrocih vedno navdušujoča in vedno uspešna oblika
pritegnitve pozornosti pa naj izzvenijo kot posamezni zvok, zven ali ton ali kot
množica zvokov v ritmu oz. melodiji.

Ključne besede: zvok, zvočna različnost, kovinske doze, izkušnje, umetnost.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pravo bogastvo izkušenj z zvokom si lahko malčki v jasličnih oddelkih pridobijo že
preko ene same oblike predmeta. Primer srečanja z odpadnimi kovinskimi dozami nas
preseneti in nagovori k občutljivosti za sleherno pojavnost v okolju, ki nas obdaja, da jo
opazimo, k njej pristopimo in ji prisluhnemo, da nas popelje v pridobivanje izkušenj, ki
bogatijo življenje samo in so sestavni del naših spoznaj in znanj.

Izbrani primer je izvzet iz uresničevanja skupnih projektov Vrtca Vodmat in
uresničevanja ciljev:

- spodbujanje spoštljivega odnosa do narave – ponovna uporaba že uporabljenega
materiala;
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- spodbujanje eksperimentiranja, splošne kreativnosti, ustvarjalnosti, iznajdljivosti,
domišljije, interakcije, komunikacije z umetnostjo;

- srečevanje z zvokom v sodelovanju z umetniki na posreden način z izobraževanjem
odraslih in neposreden z vstopanji umetnikov v neposredno delo z otroki.

Kovinske doze kot zvočila
Igra s kovinskimi dozami – zaznavanje kovinskih zvokov – je privedla otroke k
pozornemu prisluškovanju, navduševala jih je najprej glasnost, pozneje pa tudi
različnost v vseh razsežnostih pojavnosti zvoka (zvok doz ob kotaljenju, padanju z
višine, udarjanju ob predmete, udarjanju s predmeti, zaletavanju ob predmete, eno ob
drugo, igra znotraj, zunaj … nešteto zvočnih motivov). Igra je dobesedno nasitila poleg
sluha, vida tudi ostala čutila z nikoli pozabljivim otipom, okusom in vonjem kovine.
Lahko bi rekli, da je šlo za z vsemi čuti dojet objekt vključno z ravnotežjem. Spoznali
smo kar nekaj naravoslovnih lastnosti zvoka, da gre pri otroku za intuitivno zaznavanje
potovanja zvoka pa se lahko prepričamo z opazovanji otroških risb – risanje zvoka
(zvok kovinskih doz) – razvijanje ekspresivne moči. Tekom razvoja otrok v risbi najprej
izraža svoje čutne izkušnje. Za ekspresivno izražanje uporablja enostavne prostorske
strukture. Te značilne strukture (značilne za vse otroke) postanejo simboli za določene
vsebine (Jontes 2001). Zvok v otrokovi risbi odčitamo v upodobitvi zvočnega valovanja.

Od intimne relacije jaz – predmet (v tem primeru kovinske doze), ki se je malčki še zelo
radi držijo, pa je bolj ali manj naključno izvabljen zvok kovinskih doz kmalu prerasel v
zavestno interakcijo z zvokom in poskrbel za vstopanje v odnose. Začel je spremljati
simbolno igro npr: trgovino s kupovanjem doz in z nošenjem v vrečki, »vozniki« so vlekli
tovore (doze na vrvici) po različnih površinah, »smetarji« so jih stresali na različne
površine, v gospodinjskem kotičku so jih »kuhali« mešali v veliki prozorni posodi (lahko
opazovali gibanje), jih imeli za namišljene telefone, kreme … Zvok kovinskih doz je bil
spremljevalec vsebin tudi iz vseh področij dejavnosti (Kurikulum ... 1999) npr. gibanje –
stopanje v različnem ritmu: Medved stopa … (M. Voglar); jezik – poustvarjanje poetske
vsebine: Kadar zagrmi (A. Štefan); umetnost – oblikovanje prostorske konstrukcije, ki so
se podirale z oglušujočo podporo zvokov in krikov otrok; družba – igra: Komu boš
zakotalil dozo?; narava – spuščanje doz po različnih klančinah; matematika – igra:
Biba je potrkala (z dozo) na, v, po, ob …

Po izigranem ustvarjanju zvočnih različnosti z eksperimentiranjem, s funkcijsko,
simbolno igro, z igro vlog smo se pustili presenetiti s pogledom v notranjost kovinskih
doz (odstranili smo pokrovčke). Praznino smo preverili z vidom, s tipom in sluhom –
prisluškovali smo prazni dozi in tako pravzaprav slišali tišino (spoznali skrajni
kontrast glasnemu).

Praznina doze nam je omogočila še eno povsem drugo razsežnost izkušenj z zvokom -
čudovito je bilo ustvarjati zvoke s svojim glasom, glas, ki smo ga spuščali v prazni
volumen ter se prepustili ustvarjanju svojevrstne glasbene improvizacije. Ta glasbeni
dogodek smo kot nastopajoči ponovili v sosednji skupini otrok, da so našo »mojstrovino«
nagradili kot občinstvo s poslušanjem in z aplavzom.

Kvaliteto in kvantiteto zvokov kovinskih doz smo nadgradili še z različnimi polnili, ki
so si jih na podlagi odločanja za eno zvrst iz množice polnil izbrali otroci sami
(ustvarjanje tako imenovanih ropotulj). Različnost polnil je še obogatila izrazni vidik
zvoka, hkrati pa otroku omogočala prepoznavnost lastnega zvočila po barvi zvoka in s
tem preprečitev medosebnih konfliktov ob posedovanju zvočila drugega. Lahko je
posegal po lastnem zvočilu ob kateremkoli času in ga uporabil v katerikoli namen.
Nemalokrat je bilo zvočilo predmet za kanaliziranje stisk ob prihodu otrok v vrtec in
bilo predmet, ki je dajal ob drugih občutek pripadnosti.
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Fotografija: Kanaliziranje stiske ob prihodu v vrtec.

Zvočila so dobila še zanimivejšo uporabno vrednost: z njimi smo muzicirali, se šli
glasbeno-didaktične igre, spremljali petje, bila so praznični dekor v igralnici, bila so
prisotna v pravljični deželi zvočil, ki so vabila širši krog obiskovalcev k muziciranju in
predajanju čutno domišljijskim užitkom, bila so zvočne kulise pri poustvarjanju in
ustvarjanju zgodb, ki so za otroke (in odrasle) pravzaprav osnovna potreba. »Otroku
imaginarno ustvarjanje zgodbe zagotavlja: preizkušanje različnih imaginarnih vlog
(simbolna igra), premagovanje frustracij (simbolno razreševanje dilem in strahov),
občutek sprejetosti - ko je povabljen v zgodbo drugega, občutek avtorstva in nastajajoče
subjektivitete - ko je poslušan, iskanje skupnih spoznanj - ko se odzovemo na njegovo
pripoved z aktivnim poslušanjem (vprašanji, komentarji, pojasnili)« (Kroflič 2013, str. 9).

   Eno izmed zgodb nam je z vstopom umetnika v neposredno delo z otroki pričarala tudi
operna pevka Tamara Kranjec, ko je svoje avtorsko besedilo predstavila z zanimivim
vpletanjem zvočil, lastnega dramskega glasu, vseh otrok z njihovo participacijo in
seveda za nas osupljivega opernega pevskega glasu. Srečanje je izzvenelo v čudoviti
dramski zgodbi o vremenu in vremenskih pojavih in z vključenostjo vseh prisotnih v
igralnici pri dramskem poustvarjanju in ustvarjanju vsebine. Otroci so dobesedno zlezli
v pevkino bližino, kar je dajalo neverjeten občutek tople, ljubeče varnosti in zaupljivosti,
ki sta pravzaprav pogoj, da se otrok ustvarjalno odziva, raziskuje in išče ustrezne
izrazne motive za umetniško predstavitev lastnih zamisli, videnj in občutij.

Fotografija: Vstopanje umetnikov v neposredno delo z otroki.
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Enostavno zvočilo – polje umetnosti
S prakso pridobljenimi uvidi, da se malčki učijo s posnemanjem, ponavljanjem, z
lastnim preizkušanjem, interakcijami v iskreno ljubečem okolju, vedenju o pomenu
raznolikih izkušenj, zavestjo upoštevanja otrokovega močnega področja (Vidmar 2012)
in odkritij o razvoju otroških možganov smo spoznali, da je prav umetnost tista, ki
omogoča neizmerljivo razsežnost izkušenj – stvarnih in imaginarnih. Umetnost je polje
spomina in asociacij, kvaliteta in kvantiteta le teh pa so pogoj, da malčki na tem polju
dobro uspevajo.

»Izkušnje. Vsaka izkušnja dobesedno spremeni fizično podobo možganov, ker se nevroni
nenehno povezujejo. Kadarkoli doživljamo izkušnjo, aktivirajo električni signali
nevrone. Ko se te možganske celice aktivirajo, se povežejo ali pridružijo drugim
nevronom. Te povezave ustvarijo asociacije. Možgani kot asociacijski stroj predelujejo
nekaj v tem trenutku – zamisel, občutje, zvok, vonj , podobno – in to izkušnjo povežejo
s podobnimi izkušnjami iz preteklosti. Te pretekle izkušnje močno vplivajo na to, kako
razumemo tisto, kar vidimo in čutimo. Takšen vpliv nastane zaradi asociacij v
možganih, kjer se povežejo različni nevroni. Spomin je tako v bistvu način, kako dogodek
iz preteklosti vpliva na nas v sedanjosti. Načini, na katere se aktivirajo posebni
krogotoki v možganih, določajo našo psihično dejavnost; od zaznavanja prizorov ali
zvokov, do bolj abstraktnega razmišljanja in sklepanja« (Siegel, Payne Bryson 2013,
str.73).

Zaključek
Ob opisani izkušnji uresničevanja projekta Zvok smo ugotovili, da je šlo za vsebino, ki
je omogočala raznolike pristope in metode dela pri najmlajših, čeprav le z eno samo
pravzaprav odpadno obliko predmeta. Spoznali smo, da je umetnost tista, ki nadgradi
objektivnost s subjektivnim poustvarjanjem z različnimi jeziki umetnosti, kjer so odprte
domišljiji poti, da so tudi nemogoče stvari mogoče.

Domišljija, novi izzivi, priklic spomina, asociacije pa porajajo kreativnost, ustvarjalnost
in s tem pridobitev množice novih izkušenj. Lahko bi rekli, da so umetniške dejavnosti
tiste, s katerimi poskrbimo tudi za krepitev pozornosti, pomembnega dejstva v
razvojnem ciklu otrok s katerim se še posebej ukvarjamo odrasli pri delu z otroki, tudi
najmlajšimi, ki nas vedno znova postavlja v položaj iskalcev optimalnih dražljajev,
okoliščin, ki bi vzbudile, popestrile, podaljšale vztrajnost naših otrok in s tem bogatile
njihovo zavest. Je pa dejstvo, da tisto kar vedno vzbudi pozornost, dobesedno refleksno
obrne vse glave otrok (in odraslih) v smeri izvora je bil in bo zvok. Šlo je za še eno
izkušnjo modela Vrtca Vodmat, »ki na eni strani pomaga vzgojiteljicam pri zaznavanju
in evalviranju njihove ključne vloge pri iskanju ustreznih vsebin, spodbujanju
radovednosti v otrocih ter občutljivosti za njihovo izražanje preko različnih jezikov
umetnosti, na drugi strani pa ponuja možnosti avtentičnega srečevanja z umetnostjo
preko delavnic z umetniki in obiski v kulturnih institucijah. Pomembno pri tem modelu
je, da preko umetnosti otroka postavimo v nek dogodek, ki ga prevzame, »emocionalno
zasede« in, da preko tega lahko vstopa v izkušnje, ki jih verjetno sam ne bi nikoli doživel
ter tudi na ta način spoznava nove svetove« (Štirn Koren 2010, str.21).
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Sara Grbec, dipl. vzg., Vrtec Nova Gorica

Voda čudežni zvok

Povzetek
V svojem referatu želim predstaviti dejavnost iz področja umetnosti – poslušanje
zvokov v oddelku 1. starostnega obdobja. Osredotočila sem se na tri različne zvočne
slike: instrumentalna glasba (oponašanje nevihte s lastnimi instrumenti), vokalno-
instrumentalna glasba (poustvarjanje nevihte) ter naravna zvočna slika nevihte.

Ključne besede: glasba otrok, poslušanje, zvok, 1. starostno obdobje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Glasba v vrtcu
Šumi, ropoti, glasba, zvok nas obdajajo vedno in povsod. Redko kdaj lahko trdimo, da
smo obtičali v okolju popolne tišine, saj živimo v okolju, ki je zasičen z zvoki. Tudi
glasba sodi med zvoke. Njena vloga je pomembna za skladen in uravnotežen razvoj ter
razvoj ustvarjalnih potencialov posameznika. Glasbena vzgoja, pravi Voglar (1987),
prispeva k skladnemu, celostnemu razvoju ter vpliva na estetski, psihosomatski,
afektivni, intelektualni, socialni in moralni razvoj otrok.

Glasbena vzgoja v vrtcu je pomemben sestavni del umetnostne vzgoje, ki je sestavljena
iz štirih različnih glasbenih dejavnost: poslušanje, petje, igranje na instrumente in
glasbene-didaktične igre.

Poslušanje
Poslušanje je zavestno slušno zaznavanje zvočnega sveta, pomeni pa tudi pazljivo,
napeto čakanje na glasove in zvoke (Ajtnik 2001, str. 11). Dejavnost poslušanja je prisotna
tudi na drugih področji Kurikuluma (1999). Razvoj poslušanja v predšolskem obdobju
poteka sistematično (Borota 2006):

– zbranost ob poslušanju, ki jo razvijamo s pomočjo motivacije, interesa,
primernega prostora, kvalitetnih posnetkov ter dobrega počutja otrok,

– doživljanje glasbenih vsebin. Nanjo vplivajo osebne lastnosti poslušalca, njegove
izkušnje in predhodno znanje,
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– analitična zaznava.

V različnih strokovnih literaturah zasledimo različne klasifikacije metod poslušanja,
ki temeljijo na doživljajskem in analitičnem poslušanju. V referatu se bom osredotočila
na metodo doživljajskega poslušanja, pri kateri želim z glasbo otroke čustveno razgibati,
da jo doživijo ter, da jih glasba čustveno prevzame (Voglar 1987). Kot za vse dejavnosti in
projekte velja tudi za dejavnost poslušanja, da je pred izvedbo potrebna dobra priprava.
Potrebno je urediti prostor, izbrati pravilen tehnični posrednik, zagotoviti mir in
notranjo pripravljenost posameznika za poslušanje. Že navedeni elementi lahko
pripomorejo kot motivacija za poslušanje, poleg tega pa je pomembna tudi vsebina
(kratka zgodba ali pravljica, uganka, napoved, igra, pesem, instrument).

Pri poslušanju glasbe želimo pri otrocih doseči, da ohranijo željo po poslušanju ter
razvijajo zmožnost pozornega poslušanja. Otroci se bodo glasbenim delom prepuščali
in jih čustveno doživljali (Voglar 1980). Za lažje uresničevanje teh ciljev v 1. starostnem
obdobju je pomemben očesni stik, saj se otroci počutijo varno, nam zaupajo ter sledijo
našemu vodenju. Očesni stik je ključnega pomena tudi za neverbalno komunikacijo, ki
v tistem trenutku poteka med otrokom in vzgojiteljico. Pomembno je tudi vzgojiteljičino
aktivno poslušanje, saj s tem podpira dober odnos med posamezniki in prikaže, da jo
vsebina zanima.

V referatu predstavljam primer dejavnosti poslušanja v oddelku 1. starostnega obdobja,
ki temelji na slušnem zaznavanju. Otrokom sem ponudila tri različne glasbene
dejavnosti poslušanja: poslušanje instrumentalne glasbe, poslušanje vokalno-
instrumentalne glasbe ter poslušanje posnetka nevihte. Predhodno so se v skupini
odvijale dejavnosti iz drugih področjih kurikula na temo ''Voda''.

Poslušanje instrumentalna glasba (Perpetuum Jazzile: Rain)
Prvi posnetek, ki sem ga ponudila otrokom, je bil poustvarjen zvok nevihte zborovske
skupine Perpetuum Jazzile. Pri predvajanju so otroci sedeli na stolih in opazovali moje
doživljanje poslušanja glasbe. Ob tem so še prisluhnili glasbi in iskali očesni stik z
mano. Med izvajanjem skladbe se njena intenziteta stopnjuje in upada (od rahlega dežja
do nevihte in nazaj). To so otroci ob poslušanju in opazovanju mojega spremljanja
razumeli in doživeli. Njihova doživetja so prikazali z gibanjem telesa in rok ter z vpitjem
ob vsakem zvoku grmenja. V naslednjih dneh so me otroci z neverbalno komunikacijo
večkrat pozvali k ponovnem poslušanju.

Poslušanje vokalno-instrumentalne glasbe (Bambi – Little April shower)
Drugi posnetek, ki sem ga ponudila, je bila skladba Little April shower iz risanke Bambi.
Ta umetno ponazarja zvok dežja oziroma nevihte. Ker so si otroci vedno znova in znova
želeli poslušat Rain, sem jim ponudila poslušanje vokalno-instrumentalne glasbe
Bambi – Little April shower. Med predvajanjem so otroci iskali očesni stik z mano in
opazovali moje odzivanje. Po prvem poslušanjem sem jim pripovedovala vsebino glasbe,
ob tem sem z gibi rok dodatno ponazarjala vsebino. Da so otroci lažje in bolje razumeli
vsebino glasbe, sem jim predvajala video posnetek Little April shower. Ob posnetku so
bili presenečeni, nemo so prisluhnili in si ga ogledali. Njihova doživljanja so prikazali
z gibanjem ob glasbi; z glavo, rokami, s prstki, z glasovi in gestami so se neverbalno
izražali na dele skladbe, ki so jih najbolj prevzeli.

Poslušanje nevihte
V dneh, ko so se odvijale dejavnost poslušanja, je zunaj pričelo grmeti. Otroci so se takoj
odzvali na zvoke nevihte (grmenje). Vznemirili so se, s kričanjem so opozorili drug
drugega in stekli k oknu. Opazovali so kapljice dežja in bliske, poslušali grmenje,
šumenje dežja in toče. Med nevihto so pogledovali k meni in opazovali moje spremljanje.
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Tudi sama sem se jim pridružila pri oknu in z njimi opazovala in poslušala. Med samim
šumenjem dežja so bili otroci tiho in opazovali dogajanje skozi okno, med grmenjem pa
so stiskali pesti in vriskali ter se gibali po prostoru igralnice. Ob koncu nevihte sem
stopila v atrij in jim v igralnico prinesla nekaj zrn toče. Postavila sem jih na mizo in
opazovali smo njihovo taljenje.

Zaključek
Poudarek dejavnosti je bil ne celotnem učenju poslušanja in doživljanju. Pred pričetkom
dejavnosti poslušanja so otroci pomagali urediti prostor za poslušanje, se udobno
namestili in pričakovali pričetek poslušanja. Včasih so samoiniciativno pristopili k
meni ali k sodelavki in z neverbalno komunikacijo izrazili željo po ponovnem
poslušanju. Sledili so tudi mojemu gibanju po prostoru. Če sem računalnik vključila
ali se samo nahajala v njegovi bližini, so otroci že pripravljali prostor za pričetek
poslušanja. Pri tem so razvijali sposobnost doživljanja, čustvene, estetske občutljivosti
in namerno slušno pozornost. Doživetja in čustva so otroci izražali na različne načine.
Od pozornega poslušanja in strmenja ob tihih in nežnih zvokih kapljic, do skakanja in
vriskanja ob vsakem zvoku groma in toče. Nobena kapljica in neben grom jim ni ušel.
Zvoke iz okolja in narave so pozorno poslušali in se pri tem neverbalno in verbalno
odzivali.

Vse dejavnosti so potekale v različnih prostorih (v oddelku in zunaj). Pri vseh teh smo
uporabili naravne in umetne materiale ter IKT (informacijsko komunikacijsko
tehnologijo). Kot IKT pripomoček smo uporabljali računalnik, saj nam je nudil lažjo
uporabo avdio posnetka ter možnost za ogled video posnetka. Celotna dejavnost je bila
primerna za otroke 1. starostnega obdobja, z razliko posnetek skladbe Bambi so se
neverbalno izražali  Little April shower, saj ta traja 3:20. Pri krajšanju posnetka bi
izgubila celoten pomen skladbe in njeno intenziteto predstavljanja nevihte. Otrokova
pozornost je nihalo, zato sem s pomočjo očesnega stika in gest rok ohranjala njihovo
pozornost. S ponovitvami skladbe in z mojimi spodbudami se je pozornost okrepila v
določenih trenutkih: interpretacija posameznih kapljic, zvok grmenja in ponovnega
sija sonca ter v uvodnih delih in v zaključku, ko zadnje tri kapljice padejo na tla in je
nevihta mimo. Vse to smo s sodelavko zabeležile s posnetkom otrok pri poslušanju.
Spoznala sem, da za razumevanje in dojemanje niso potrebna le ušesa, ampak tudi oči
in druga čutila ter razum in čustva.
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Živalski karneval

Povzetek
Otrokom sem želela pokazati, da je doživljanje glasbe lahko zelo zabavno, zato sem
jim ponudila glasbeno delo z naslovom Živalski karneval (avtor Camille Saint
Saens), ki je v otrocih spodbudilo različne občutke. Glasbeno doživetje smo povezali
s plesnim in likovnim izražanjem. Glavni namen vseh dejavnosti ni bil v končnem
izdelku, temveč v samem procesu glasbenega, plesnega in likovnega ustvarjanja.

Ključne besede: umetnost, glasba, plesno izražanje, likovno izražanje.

Otroci se v predšolskem obdobju učijo celostno. Preko vseh čutil sprejemajo informacije,
ki jim jih posredujemo. Te informacije nato preko čustvenega doživljanja in razmišljanja
spreminjajo v nova znanja in spretnosti. Že v Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da
so izkušnje na področju umetnosti zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja
pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja. S tem,
ko otroka spodbujamo, naj bo ustvarjalen, mu hkrati krepimo samozavest in pozitivno
samopodobo. Otroci se kot aktivni ustvarjalci dejavnosti počutijo sposobne in
enakovredne svojim vrstnikom ne glede na njihovo razvojno stopnjo. Enakovredno
uživajo in sodelujejo. Pri tem pa je najbolj pomembno, da sami sebe ne ocenjujejo po
končnih izdelkih. Uspešne se počutijo že samo zato, ker ustvarjajo z drugimi, so pri tem
aktivni in uživajo (Borota 2006).

V vrtcu oblikujemo bogato in raznovrstno glasbeno, likovno, plesno in gledališko okolje,
ki je podprto z različnimi spodbudami. Te omogočajo otrokom, da doživljajo sebe in
druge, okolico ter umetnost. Zabavni, zanimivi in pestri viri spodbujajo otroško željo po
ustvarjanju in udejstvovanju. Na otrokov razvoj estetskega vrednotenja in osebnega
okusa vplivata kakovostno estetsko in umetniško okolje (Kurikulum za vrtce 1999). Pri
izbiri gradiva, ki ga ponujamo otrokom, moramo biti zato kritični in odgovorni. Otrok
ne smemo prikrajšati za doživljanje različnih umetnostnih stvaritev samo zato, ker se
nam zdijo pretežke ali nerazumljive.

Glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Glasba namreč vpliva na skladno in
ritmično izrazno gibanje. Z gibanjem lahko otrok lažje izraža in doživlja glasbo (Denac,
Vrlič 2008).
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Živalski karneval v vrtcu

Knjigo z naslovom Živalski karneval avtorja Antona Kolarja sem izkoristila za
motivacijo pri umetniškem doživljanju glasbenega dela Živalski karneval avtorja
Camilla Saint Saens.

Knjigo smo brali v nadaljevanjih več dni. Otroci so preko zgodb spoznavali različne
pojme s področja glasbe in plesa. Ko smo prebrali vse zgodbe, sem jim predvajala glasbo
Živalski karneval. Tudi to smo poslušali po delih. Ob glasbi smo se pogovarjali o
občutkih, ki jih je v otrocih vzbudila posamezna skladba. Prepoznavali smo razlike v
tempu, dinamiki in višini posamezne skladbe. Pogovarjali smo se o tem, katera glasba
je najpočasnejša, katera najhitrejša, kaj delajo ribe v akvariju. Otroci so ob poslušanju
posameznih skladb opisovali glasbo. Pri tem so bili ustvarjalni in so pokazali precej
domišljije. Glasba je bila za njih pogumna, lena, smešna, letalska, divja, nežna.

V celotnem glasbenem delu ni uporabljenih veliko različnih inštrumentov. Ker sem
želela, da otroci vidijo inštrumente, na katere igrajo glasbeniki, smo si ogledali posnetke
preko interneta. Pogovarjali smo se o glasbenikih in o tem, kako se igra na posamezne
inštrumente. Skupaj smo iskali povezavo med tem, kako zveni posamezna skladba in
kako predstavlja žival, o kateri pripoveduje. Vsaka skladba ima namreč svoj karakter.
Otroci so kartice, na katerih so bile slike živali, razvrščali glede na to, katero skladbo
smo poslušali.

Ob pomoči aplikata sem otrokom predstavila skladbo Akvarij. Otroci so ob poslušanju
s prstki sledili glasbi. S tem so glasbo ne le poslušali, temveč so tudi začutili gibanje
melodije. Glede na velikost rib na aplikatu so lahko prepoznali dolge in kratke note ter
ponavljajoče se fraze v skladbi. V skladbi so otroci prepoznali vzorec plavanja ribic in
mehurčkov.

Ob poslušanju skladbe Kenguruji so otroci spoznavali, kako glasba predstavlja
kenguruje in njihovo gibanje. Najprej smo s prsti po zraku ponazarjali njihovo skakanje.
S pomočjo vzorcev so nato otroci ob poslušanju skladbe sestavili pravilno zaporedje
gibanja kengurujev. Igrali smo se tudi glasbeno-didaktične igre. Igre sem po vsebini
prilagodila zgodbicam. preko njih smo spoznavali pojme glasno, tiho, hitro, počasi,
visoko, nizko.

Izdelali smo si lutke – ribe iz papirja, ki smo jih nalepili na karton. Dodali smo elastiko
in nastale so ročne lutke. Otroci so jih imeli na dlaneh. Z njimi smo ob poslušanju
skladbe Akvarij zaigrali igro ribic in mehurčkov v akvariju. Besedilo so si otroci
izmišljevali sproti. Spremenili smo se tudi v leve. Izdelali smo si obrazne lutke in se v
domišljiji preselili v Afriko.

Nadaljevali smo z gibanjem otrok ob poslušanju glasbe. Pred samo dejavnostjo smo se
z otroki pogovarjali o tem, kaj so slišali, kaj jim je posamezna skladba »povedala« o
določeni živali. Otroci so prepoznavali različne karakterje v skladbah in jih izražali z
gibom. Visoke tone so ponazarjali z rokami dvignjenimi nad trebuh in glavo, z glavo in
vratom, nizke tone pa so predstavljale noge, podplati in roke, spuščene pod trebuhom.

Glasbeno delo so otroci doživljali tudi s slikanjem ob glasbi. Poslušali smo štiri skladbe
(Lev, Želva, Kengurji in Akvarij). Skladbe so med seboj zelo različne glede dinamike in
tempa. Vsaka žival je imela svojo barvo, ki so si jo otroci izbrali sami. Slikali so s
tempera barvami. Iz njihovih izdelkov je zelo lahko razbrati zgodbo vsake skladbe.
Poleg slikanja so otroci glasbo ponazorili tudi z oblikovalno maso. Pri gnetenju sva
otrokom zaradi močnejšega čustvenega doživljanja zavezali oči. Med poslušanjem
posameznih skladb so otroci gnetli mase. Ob koncu smo se pogovarjali o tem, kaj so
občutili ob kakšni glasbi in katera masa najbolj izraža temperament skladbe.
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Sklep
Otroci lahko preko umetniških dejavnosti iščejo, raziskujejo, ustvarjajo in uživajo na
poseben način. Ob poslušanju, gibanju, slikanju in gnetenju so se v otrocih sproščala
močna čustva. Pomemben je bil celoten proces ustvarjanja, v katerem so se razvile
močne povezave med otroki. V umetnosti je namreč vse prav in nihče se ne moti.

Literatura:
Borota, B. [et. al.] (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta.
Denac, O. in Vrlič, T. (2008). Umetnost. V: Otrok v vrtcu, priročnik h Kurikulu za vrtce, ur. Ljubica Marjanovič Umek.
Maribor: Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Irena Dovjak, vzgojiteljica, OŠ Dobrova,  Vrtec Brezje

Otrok in glasba

Pomen glasbe
Vsakdanje življenje nam določa tempo nenehnega hitenja in ob tem se sprašujemo,
ali današnji otroci še ohranjajo veselje in lepoto do glasbe. Lepota je lahko pesem, ki
jo otrok sliši, je tudi lepa melodija, ki mu lahko nekaj pomeni. Občudujemo čudovita
dela ustvarjalcev iz preteklosti in uživamo v njih. To so dela, ki te vedno, na ta ali na
oni način, nagovorijo in se jih nikoli ne naveličaš.

Ključne besede: otrok, glasba, pesem, vrtec.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vpliv glasbene vzgoje na otroka
Glasbena vzgoja predšolskega otroka temelji na ciljih Kurikuluma za vrtce (1999).
Glasbeno vzgojo v smiselno celoto povezujemo tudi z vsemi drugimi dejavnosti. Splošne
zahteve, ki jih mora vzgojitelj upoštevati pri načrtovanju glasbene vzgoje v vseh
starostnih obdobjih, so naslednje:

- prizadevati si mora, da dobro spozna glasbene zmožnosti otrok,

- da na osnovi opažanj načrtuje primerne glasbene dejavnosti,

- da glasbo povezuje z drugimi dejavnostmi.

Dober vzgojitelj se trudi, da dobro organizira vzgojno-izobraževalno delo. Vzgojitelj je
animator, umetniški vodja in otrokov soustvarjalec. Otroke mora znati motivirati, jim
podariti ustvarjalni zanos in jim spodbuditi domišljijo. Otroci znajo to povrniti s svojim
sodelovanjem, prepričljivostjo in izvirnostjo. Da bo otrok spoznal umetnost in lepoto v
vsej njeni raznolikosti, mu moramo omogočiti, da bo odkril sebi lastne načine
umetnostnega izražanja. Nuditi mu moramo različne umetnostne dejavnosti. Nuditi
mu moramo dovolj možnosti iz različnih estetsko-vzgojnih področij, kot so glasbena,
likovna, plesna, gledališka in filmska vzgoja. Vse zvrsti umetnostne vzgoje so, tako kot
vse veje umetnosti, med seboj enakovredne. Tako naj bi bile tudi v našem izvedbenem
kurikulu zastopane v enaki meri.
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V nadaljevanju referata bom predstavila delo v skupini, kjer so otroci stari od treh do
šest let. V skupini imajo otroci odlično socializacijsko izkušnjo, ker so različno stari in
se morajo prilagajati drug drugemu. To je normalna življenjska izkušnja, ki potrebuje
nekaj časa, da se otroci spoznajo med seboj. Otrok ob igralnih dnevih prinese v vrtec kak
instrument in ob njem skupaj zapojemo. Poslušamo  glasbo, ki jo otroci prinesejo v
vrtec. Potrebno se je odločiti, da otrokom posredujemo kvalitetno glasbo. Otrokom
dajemo na voljo umetniška dela domačih in tujih umetnikov. Vabimo jih  v vrtec na
različne delavnice, kjer spoznajo različne instrumente, ali skupaj z njimi obiskujemo
prireditve, ki se dogajajo v kraju. Te stike negujemo in krepimo, da otroci spoznavajo,
kako glasbeni umetniki ustvarjajo. Otroke uvajamo v glasbeno ustvarjanje tako, da si
izmišljajo pesmice, lastne skladbe, poustvarjajo in interpretirajo umetniška dela drugih,
predvsem dela odraslih za otroke. Nekateri otroci v skupini zelo radi pojejo, drugi
poslušajo, spet tretji se igrajo glasbeno-didaktične igre. Pri otrocih v skupini želim
razvijati izvirnost ali originalnost, sposobnost domisliti se nečesa novega, redkega,
duhovitega, rešiti kak problem na nov način, z novimi sredstvi. Domislica je lahko
enkratna, neponovljiva in možne so lahko različne izpeljave. Individualnost, povezana
z domišljijo in ustvarjalnostjo, ki je pisana na kožo posameznemu otroku, je stil
določenega posameznika. Otrok se lahko domisli nečesa, česar se ni še nikoli prej, ali
se tega niso domislili niti njegovi sovrstniki v skupini. Mlajši otrok se lahko domisli
nečesa, česar se ne bi spomnil niti starejši otroci v skupini. Lahko je tudi obratno:
starejši otrok se lahko domisli nečesa, česar se ne bi spomnil niti odrasli.

Otroke vodimo skozi glasbena doživetja in nato do glasbenega izražanja in ustvarjanja:

- v otrocih zbudimo čustva, radovednost, ugodje, presenečenje, veselje  s pomočjo
t. i. sredstev za spodbudo;

- otroke sugestivno vodimo v vedno globlje doživljanje,

- otroci se sprostijo in odpre se ustvarjalni zagon. Spodbudimo, da doživetje izpovejo
s pesmijo, instrumentom ali na izrazni način čim bolj svobodno;

- sprostili smo ustvarjalni zagon, zato moramo dati na razpolago dovolj sredstev
in napotkov, kako naj se izrazijo za ustvarjanje. Otroci so zelo spontani in odzivni;

- medtem ko otroci ustvarjajo, jih spodbujajmo s pohvalami, skupinsko in
posamično. Ne kvarimo naših izpovedi s kritičnimi pripombami. Pohvalimo vse
stvaritve, ki se razlikujejo od ustaljenih vzorcev in šablon. Namesto kritike raje
vprašamo. Kdo pa zna še drugače? Tako pripeljemo otroke do spoznanja, da
resnica in resničnost nista enoznačni, da na svetu ni ene same resnice in da
živimo življenje, ki ima za nas neskončno veliko pomenov in smislov (Gobec
1978).

Pri predšolski glasbeni dejavnosti sledimo bistvenim ciljem glasbene vzgoje. Vzbujanje
otrokovega veselja do glasbe, spodbujanje doživljanja glasbe ter razvijanja glasbenih
sposobnosti in spretnosti. Otroka torej ne oblikujemo samo kot pevca, instrumentalista
in poslušalca glasbe, ampak ga razvijamo tudi v glasbenega ustvarjalca. Z glasbenimo-
didaktičnimi igrami še dodatno skrbimo za razvoj tistih aktivnosti in sposobnosti, ki so
potrebne za dojemanje in ustvarjanje glasbe. Te igre imajo nalogo, vsebino in pravila za
izvajanje, zato so otrokom zelo zanimive.

Osnovne glasbene dejavnosti v oddelku izvajamo v okviru dnevnih rutin in v obliki
pripravljenih usmerjenih vzgojnih dejavnosti. Priložnostnim glasbenim dejavnostim
damo v skupini velik pomen. Ob ugodnih vsakodnevnih priložnostih se trudimo, da bi
glasba v otrokovem življenju dobila primerno mesto. S pesmijo pričnemo in končamo
naša srečanja v vrtcu. Starši imajo na vpogled pesmi, ki jih prepevamo v vrtcu. Glasba
naj bi otroke zbliževala, zato naj bi spontano izražali svoja razpoloženja. Glasba naj bi
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otroke razveseljevala, pomirjala, sproščala in kdaj pa kdaj tudi tolažila, zato je ne
moremo vključiti v vrtcu v nekakšen urnik. Ne moremo je omejiti na določen čas. Ne
moremo je načrtovati samo kot načrtovano glasbeno zaposlitev. Z vnaprej pripravljenimi
glasbenimi dejavnostmi skrbimo za sistematičen glasbeni razvoj otrok, z njimi pa tudi
bogatimo priložnostne glasbene dejavnosti in utrjujemo vsebine. Osnovne glasbene
dejavnosti so: petje pesmi, poslušanje glasbe, igranje na glasbila, ustvarjanje v glasbi in
ob glasbi, glasbene sposobnosti in spretnosti, izvajanje glasbeno didaktičnih iger
(Kurikulum za vrtce 1999).

- Glasbena dejavnost mora otroka pritegniti.

- Združuje naj dve, tri ali štiri glasbene dejavnosti v smiselno celoto, odvisno od
starosti otrok.

- Poskrbeti moramo, da so otroci pri vseh dejavnostih aktivni. Aktivnost je lahko
za vse otroke enaka ali različna.

- V glasbeno dejavnost vključujemo raznoliko ustvarjalnost. Vokalno ustvarjalnost
– ustvarjanje z lastnim glasom. Instrumentalno ustvarjalnost, ki združuje
ustvarjanje ali izdelovanje instrumentov in ustvarjanje glasbe. Gibalno izražanje
ob glasbi ali likovno ustvarjanje ob glasbi.

- Pomembno je tudi, v kakšnem vrstnem zaporedju si sledijo dejavnosti.

- Če zaposlitev vsebuje več glasbenih dejavnosti, mora imeti otrok na razpolago
sprostitvene dejavnosti med samim izvajanjem.

- V vsako glasbeno dejavnost moramo vključiti kaj novega (Voglar 1978).

Primer vsebine dejavnosti, ki jo izvajamo v skupini otrok starih od treh do šest
let
Na poslušanje jesenskih pesmi pripravimo otroke s konkretnim opazovanjem
spreminjajoče narave in nato z razgovorom o jeseni in vzbujanju lepih čustev, vezanih
na ta letni čas. Med poslušanjem pesmi skrbimo, da ohranjamo pravo razpoloženje.
Izbiramo igrive, ritmične in bolj umirjene pesmi. Primeri pesmi, ki jih prepevamo ali
poslušamo, so: Rjava pesmica (Voglar), Kostanjček zaspanček (Voglar), Tinkin dežnik (
Bitenc), Jesenska (Slosar) in druge.

Živali doživijo jesen po svoje. Kako? O tem poje pesem Živali jeseni. Pesem se zapoje v
celoti. Ob naslednjem petju sodelujejo tudi otroci. Ob slikah spoznamo živali, ki so na
vidnem mestu otroških oči. Napoved igre Jesenski sprehod. Za igro potrebujemo zbirko
različnih improviziranih instrumentov, ki jih lahko izdelamo sami. Povemo, da bodo
na jesenskem sprehodu vse živali, o katerih smo peli. Otroci predlagajo, katere
instrumente bi uporabili za posamezno žival. Vsaka žival se ob svojem instrumentu
odpravi na sprehod. Pomagamo si lahko s slikami živali, na katero pokaže dirigent.
Otroci si  razdelijo vloge, nekateri so  orkester, drugi prevzamejo vloge živali. Vloge
zamenjamo. Pripravimo ustrezen prostor za poslušanje skladbe Vremenska napoved
(Novak). Otrokom povemo, da bomo skladbo še enkrat poslušali. V tem primeru bodo
lahko zaplesali ples jesenskih listkov v lahnem jesenskem vetru. Pomembno je tudi to,
da si lahko izberemo druge pesmi, ki imajo sorodni značaj. Vsebino pesmi lahko otroci
tudi likovno izrazijo. Število dejavnosti lahko zmanjšamo ali jih spremenimo in
povežemo z drugimi glasbenimi vsebinami ter jih oblikujemo na način, ki nam je za
izvajanje blizu (Voglar 1978).
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Zaključek
Pri glasbenih dejavnostih se veselimo  vsake otrokove ideje in jih k deljenju le-teh tudi
spodbujajmo. Na ta način prispevamo k razvoju ustvarjalnosti otroka v vrtcu. Če želimo
doseči zapisane cilje in naloge glasbene vzgoje se moramo zavedati nevarnosti in
slabosti, ki jih skoraj nujno povleče za seboj organizirana skupinska glasbena vzgoja
otroka v starostno mešani skupini. Poznati jih moramo, da te nevarnosti hitro začutimo,
zmanjšamo, ali se jim celo izognemo. Dobro stanje dosežemo, če se znamo prilagajati
otroku. Da otrok v največji meri pridobi sadove vzgoje v vrtcu, mora biti čustveno
sproščen, enakovreden, počutiti se mora sprejetega in uspešnega v primerjavi z ostalimi
otroci ne glede na starost.
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Alenka Ocvirk, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Velenje

Ustvarjalni  gib  skozi   barve  v naravi

Povzetek
Otrok je ustvarjalen na različnih področjih in v različni meri. Na področju umetnosti
lahko razvija svoje prirojene in privzgojene sposobnosti, če mu omogočimo veliko
izkušenj in če dobi dovolj spodbud iz okolja. V prispevku bom predstavila primer
dobre prakse, v kateri so otroci preko pravljice dobili željo po ustvarjanju in
udejanjanju.

Ključne besede: umetnost, spodbude, izkušnje, ustvarjalnost.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Povzetek pravljice
Poznala sem nenavadno deklico. Čudežna je bila zato, ker je znala čarati, a ne s čarobno
paličico. Čarovnije je ustvarjala z barvicami. Ko je vlekla črte po papirju, je vse oživelo.
Nekega turobnega dne je bila deklica žalostna in je to čustvo narisala. Žalost je šla do barvic
in jih tako razžalostila, da so zbolele. Nenadoma niso bile več zadovoljne s seboj. Rumena je
želela biti modra, zelena rdeča, črna bela, vijolična siva, oranžna rjava. Doktor Radirko je
rekel, da so barvice zbolele za mavrično gripo. Ozdravita jih lahko le zadovoljstvo in veselje.
Kako nesrečna je bila deklica! Ni vedela, kje naj dobi zdravilo proti žalosti. Vzela je barvice
in skušala risati. Katero koli črto je potegnila, ni več oživela. Vse so bile enake barve, v barvi
mavrice. Deklica je zajokala in njene solze so padale na bolne barvice. Takrat pa so te
skočile na papir in risale ribe, morje, nebo … Deklica se je spet smejala. Nato je čarovnija vse
to oživela in barvice so ozdravele. Le nekdo še ni bil ozdravljen! Od daleč je prav črno proti
njim pogledovala žalost. Barvice in deklica so tuhtale, šepetale ter končno sklenile, da bodo
k žalosti poslale najmodrejšo med njimi, modro barvico, ki je žalost prijela za roko in jo
peljala k ostalim barvicam. Bolj se jim je bližala, bolj je čutila, kako jo njihovo veselje
prevzema. Kmalu od žalosti ni ostalo nič. Postala je veselje. (Povzetek pravljice Nejka in
čarobne barvice, avtorice Renate Anžič Trtnik)
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Zgodba je otroke popeljala v razmišljanje o lastnih čustvih. Prebirali smo knjige z
vsebinami: Vsak je kdaj jezen, Vsak je kdaj žalosten, Vsak je kdaj vesel. Izdelali smo si
dlanske lutke za različna čustva: za veseljev rdeči barvi, za jezo vmodri, za žalostv
rumeni inza strahv zeleni barvi. Preko lutk so otroci vnašali svoja čustva skozi
izmišljene zgodbe v lutkovnem kotičku. Starši so nam naredili lutkovni oder iz
odpadnih škatel ter nanj narisali vrtec, igrišče, zelenico, poti, gozd … Kaj bi naredili, če
bi imeli čarobne barvice? Narisali bi zelen potok, belo muco, rumeno sonce, pisane
rože, mavrične princeske, temno nebo … Ob zgodbi smo preizkušali barvice v igralnici
in si želeli čarobnih barvic. Naredili smo si lutke, s katerimi smo se pogovarjali, zbudili
svojo domišljijo in uporabili dogodke iz svojega življenja, si izmišljali svoje zgodbe in
izdelali čarobno knjigo.

Fotografija: Igra z lutkami.

S pomočjo čarobnih barvic smo iskali v igralnici predmete ustreznih barv, jih
poimenovali, ugotavljali njihovo uporabo, iskali rime, si izmišljali uganke in naredili
barvni krog. Skozi igro so otroci spoznali, da barve srečujejo povsod, tudi zunaj in
doma. Barvna vrtavka nam je pomagala spoznati, kako se barve mešajo in čarobnim
barvicam smo dodali oranžno, sivo, vijolično, rjavo in roza barvo. Igrali smo se tudi igre
asociacij: rumena kot …, rdeča kot …, v igralnici, na sebi, po spominu (po sistemu NTC
učenja).

Vsaka plesna dejavnost izhaja iz ustvarjalnega doživetja. Menjajoči ritem nas pelje v
prostor in čas, v katerem iščemo ideje, oblike, mavrico, stik s sočlovekom in z gledalcem.
Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini (Zagorc
1997, str. 7). Ustvarjalni gib ima močan vpliv na počutje otrok, na klimo v skupini, na
motivacijo, sodelovanje in ustvarjalnost. Otroci so veliko improvizirali, urejali svoje
ideje in ustvarjali po svojih trenutnih zamislih. Vsi so bili kreativni, vendar se je
ustvarjalnost pri posameznikih različno odražala. Ples, ki žubori navzven in mu
notranje prisluhnemo, je spontan, je sled ene same energije znotraj posameznika … To
je  ustvarjalnost v plesu. Otroci so s čarobnimi barvicami poplesavali po igralnici in si
prepevali pesmice, kasneje so želeli imeti glasbo. Na mojo spodbudo so izbrali glasbo za
vsako barvo. Ideja otrok je bila, da lutke odložijo vlutkovnem kotičku, sami pa si naredijo
rekvizite za ustvarjalno gibanje. Za to smo uporabili barvne trakove.

Navdih za ples smo našli v mavrici, ki se je narisala čez nebo pred vrtcem. Z otroki smo
opazovali mirno padanje dežja, barvo poletnega neba, sivino pred nevihto, strah pred
neznanim, jezo babice, ki je brez dežnika … Žalost … Vse je bilo mokro… Posijalo je sonce,
nastala sta mavrica in veselje. Tako se je kreativno delo šele začelo. Otroci so ustvarjali
z lastnim telesom in vnašali ustvarjalno energijo. Potreba po gibanju je iz dneva v dan
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naraščala. Ideje pri otrocih so kar same nastajale in vsaka improvizacija je bila doživetje.
Dnevno so posegali po rekvizitih za gibanje in želeli izbrano glasbo za posamezno
barvo. Otroci so spontano vnašali v gibanje tudi dinamiko, s katero gre lahko za napeto
ali popuščeno, težko ali lahkotno gibanje. Vsak gib smo izvedli v različnem tempu,
počasi ali hitro, upadajoče ali naraščajoče in glede trajanja dolgotrajno ali kratkotrajno
(Zagorc 1997, str. 31).

Na pobudo otrok smo pripravili predstavo za starše. Otroci so ustvarjalno plesali po
celem prostoru, ki so si ga sami označili. Ustvarjali smo na prijeten način. Osnovnemu
gibanju, kot so hoja, tek ali skok, smo dodali drug element (sed, klek ...), način gibanja
(na mestu, uporaba različnih delov telesa, hitre zasuke, skrajne napetosti, v prostoru),
gibanje po lastnih vzorcih tako, da so se izogibali soplesalcem ter uporabljali čimveč
različnih možnosti v trajanju, tempu, ritmu; z različno napetostjo mišic in z izbrano
glasbo (Zagorc 1997, str. 54–55).

Fotografija: Med plesom.

Zaključek
Pri  usmerjeni gibalni aktivnosti je pomembna vloga odrasle osebe in spodbudno okolje.
Prav zato sem otrokomomogočala dovolj možnosti za izražanje lastne ustvarjalnosti in
domišljije. Kajti glasba in ples dajeta številne možnosti za svobodno otroško kreativnost.
Za otroka je gibanje velika  potreba, nenehna želja, radost in igra.
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Proces oblikovanja glasbene pravljice

Povzetek
V referatu predstavljam proces oblikovanja glasbene pravljice. Sestavni del procesa
oblikovanja glasbene pravljice je zajemal: raziskovanje zvoka, izdelavo zvočil,
ustvarjanje zvočnih slik za pravljico Palček Pohajalček ter vokalno ustvarjanje
melodije na dano besedilo. Tako smo besedilo pravljice obogatili z glasbo.
Raziskava je bila izvedena na primeru otrok oddelka Vrtca Rogaška Slatina enote
Studenček.

Ključne besede: raziskovanje zvoka, glasbena pravljica, zvočilo, ustvarjanje zvočnih
slik, izvedba pravljice z glasbo, vokalno ustvarjanje

Uvod
Referat izhaja iz lastne raziskave, katere namen je bil otrokom omogočiti sodelovanje
pri oblikovanju glasbene pravljice. Besedilo v slikanici pisateljice Brigitte Weninnger
dovoljuje, da glasba vstopi v dogajanje. V raziskavo so bili vključeni 3–6-letni otroci.
Oblikovanje glasbene pravljice je potekalo s pomočjo raznovrstnih glasbenih
dejavnostih. V procesu oblikovanja glasbene pravljice smo otrokom omogočili aktivno
učenje v spodbudnem glasbenem okolju. Spodbujali smo participacijo otrok,
samoiniciativnost ter ustvarjalnost. Otroke smo spodbujali k raziskovanju zvoka,
estetski zaznavi ter h glasbenemu ustvarjanju.

Izhodišča za oblikovanje glasbene pravljice
Opazili smo, da otroci v knjižnem kotičku pogosto posegajo po slikanici Palček
Pohajalček in da zelo dobro poznajo njeno vsebino. Pri analizi slikanice smo ugotovili,
da besedilo dovoljuje vstop glasbe v dogajanje. Odločilo smo se, da bo besedna vsebina
prevladovala in da bo glasba le obogatila pripoved.

Iščemo zvok za pravljico
V gozdu so otroci samoiniciativno ozaveščali zvoke v naravi ter razvijali slušno
občutljivost. Gozdna pot nas je pripeljala do palčkove hišice, kjer smo jim pripovedovali
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pravljico Palček Pohajalček. Povedali smo jim skrivnost, da iščemo zvok za našo
pravljico. Z velikim zanimanjem in navdušenjem so sprejeli predlog, da poiščejo
različne naravne materiale, s katerimi smo v vrtcu obogatili glasbeni kotiček.

Slika 1: Otroci raziskujejo zvočnost naravnih materialov.

Otroci so pri igrah po izbiri v glasbenem kotičku pogosto raziskovali zvočnost naravnih
materialov. Z zvokom so eksperimentirali, ga poslušali in iskali različne tehnike ter
možnosti uporabe.

Izdelovanje zvočil
Različne naravne materiale iz kotička smo uporabili pri izdelavi zvočil. Vsak otrok je
narisal svoj načrt zvočila. Ob načrtu zvočila smo se z vsakim posameznikom pogovorili,
zabeležili njegove ideje, zamisli in mu pomagali pri uresničitvi le-teh. Na koncu je vsak
predstavil svoj izdelek – zvočilo, nanj zaigral, ostali pa so prisluhnili.

Ustvarjanje zvočnih slik za pravljico Palček Pohajalček
Odrasli smo vodili pogovor o vsebini pravljice. Otroke smo spodbudili, da podajo lastne
zamisli, ideje, predloge za zvočno sliko posameznega živalskega lika. Ideje smo
zabeležili s pomočjo slikopisov in sprejeli skupno odločitev, ki je sprejemljiva za vse.
Sledila je izbira vsebinskih motivov in zvočil za ustvarjanje zvočne pravljice. Nato smo
otroke spodbudili k ustvarjanju zvočnih slik posameznih vsebinskih motivov iz
pravljice po načrtu. Skupaj smo izvedli zvočno pravljico.

Slika 2: Deklica išče zvok za živalski lik iz pravljice.
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Vokalno ustvarjanje (izmišljanje melodije za del pravljice Palček Pohajalček)
Predlagali smo, da otroci poskusijo ustvariti svojo melodijo. Izbrali smo del besedila in
jih spodbudili, da ta del vsak zapoje na svoj način. Vsakega otroka smo spodbudili k
ustvarjanju lastne melodije, strokovni delavki pa sva melodijo posneli na avdio-video
zapis. Sledilo je poslušanje in izbiranje melodije. Skupaj smo izbrali melodijo in jo
zapisali z notami. Otroci so povedali svoje mnenje o ustvarjeni melodiji. Sledila je
izvedba pravljice Palček Pohajalček, tako da smo del besedila zapeli na izmišljeno
melodijo.

Glasbeno pravljico smo predstavili staršem, otrokom iz šole, sosednjim oddelkom vrtca
ter varovancem Pegazovega doma Rogaška Slatina. Izvedbe smo posneli in jih ob
poslušanju vrednotili in reflektirali.

Zaključek
Ocenjujemo, da so bili otroci najbolj aktivni v gozdu in da je narava v njih prebudila zelo
veliko željo po poslušanju in jih dodatno motivirala. Zelo aktivno so preizkušali in
prisluhnili zvokom, ki jih je proizvajal naravni material (udarjanje palice ob palico,
drgnjenje storžev …). Ugotavljamo, da smo s ponudbo raznovrstnega naravnega
materiala in s tem različnih zvočnih virov otrokom omogočili, da so razvijali sposobnost
za ugotavljanje podobnosti in različnosti zvokov.

Odzivi staršev, otrok iz šole in varovancev Pegazovega doma so bili zelo pozitivni.
Navdušeni so bili nad izvedbo in presenečeni ob spoznanju, kako so otroci ustvarjalni.
Navdušeni so bili nad zvočili in zvokom. Všeč jim je bila izbira prostora, torej naravnega
okolja, in vsebina pravljice. Skozi raziskavo smo ugotovili, da je proces izdelave zvočil
in nastajanje zvoka pri igranju na zvočila pri otrocih vzbudil zelo veliko zanimanje in
ustvarjalnost. Zanimanje otrok ni upadlo, zato dodatnih dejavnosti ni bilo potrebno
organizirati. Vsekakor pa je bila vloga vzgojitelja pomembna pri organizaciji prostora in
časa. Otrok nismo usmerjali, bili smo opazovalci in pomočniki pri realizaciji njihovih
idej. Skratka, vzgojitelji smo bili tihi opazovalci, ki otrokom pustijo, da raziskujejo,
ugotavljajo, načrtujejo in kateri prepoznajo trenutek, ko otrok potrebuje pomoč
odraslega.

Veliko časa smo namenili refleksijam ter vrednotenju izvedbe zvočne pravljice na
osnovi posnetkov, individualnih pogovorov, kjer smo ugotavljali predloge in zamisli.
Odrasli smo opazovali in preko različnih tehnik dokumentiranja iskali zanimanje in
napredek otrok, zapise pa zbrali v portfoliu otrok. Zaradi velikega zanimanja in
aktivnosti otrok pri izvedenih dejavnostih menimo, da je bila raziskava uspešna in
predstavlja odlično izhodišče za nadaljnje delo v oddelku. Opažamo velik napredek pri
sposobnostih ustvarjalnega vedenja, saj otroci pri igrah po izbiri vključujejo svoje
izkušnje (zvočila uporabljajo pri drugih pravljicah, raziskujejo zvoke različnih
materialov, ozaveščajo zvoke ter prepoznavajo izvor zvoka …).

Raziskovanje je smiselno nadaljevati, saj iz pogovorov z otroki in kot opazovalec
prepoznaš njihovo zanimanje in na podlagi tega izbereš ustrezne načine in metode dela
z otroki za uspešno sodelovanje v oddelku. Predvsem pa je pomembno spodbujanje
kritičnega mišljenje pri otrocih, kar še dodatno spodbuja celostni razvoj otrok.
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Vodenje otroškega pevskega zbora

Povzetek
V referatu bom predstavila otroški pevski zbor našega vrtca, pri katerem sodelujem
že vrsto let. Navedla bom primere pesmi, ki jih prepevamo, načine sodelovanja z
otroki ter sam potek pevskih vaj (igre, upevanje, učenje nove pesmi, ponavljanje že
znanih, spremljanje pesmi z glasbili).

Ključne besede: predšolski otroci, pevski zbor, petje, igranje na glasbila,
ustvarjalnost,
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Sodelovanje otrok v pevskem zboru vrtca
V svojem referatu želim predstaviti primere iz lastne prakse vodenja pevskega zbora ter
s spremljanjem otroškega petja v spremljavi klavirja in drugimi glasbil (flavta, Orffovi
inštrumenti). V referatu bom prikazala potek naših srečanj pri pevskem zboru ter nekaj
primerov dobre prakse. Pri samih pripravah na srečanje z otroki v pevskem zboru
izhajam iz kurikularnih ciljev, ki so pravzaprav vseskozi vodilo mojega dela. Glasba mi
je blizu že iz ranega otroštva, zato svoje znanje in veselje rada delim tudi z najmlajšimi.

Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje zagotavlja
temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj. Glasbene dejavnosti predstavljajo
samostojno obliko glasbenega izražanja, vzbujajo veselje do zvoka, igre, gibanja,
razvijajo splošne sposobnosti zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno
komunikacijo in socialno vedenje. S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe
vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj (Denac, Vrlič 2001,
str. 109).

Glasbene dejavnosti v vrtcu v matični skupini redno načrtujem in izvajam, hkrati pa že
tretje leto vodim otroški pevski zbor, v katerega so vključeni otroci iz več oddelkov. V
pevskem zboru z igranjem na klavir sodeluje tudi sodelavka, ki s spremljanjem
otroškega petja to zelo obogati in pripomore k še večjemu razvoju interesa in želje otrok
po glasbenem udejstvovanju. Otrokom nudim izzive, preko katerih še bolj doživljajo,
spoznavajo in uživajo v glasbeni umetnosti, spoznavajo različne pesmi (umetne in
ljudske), razvijajo glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in izvajalske
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spretnosti (petje in igranje na glasbila). Otrokom ponujam veliko možnosti za razvijanje
glasbene ustvarjalnosti in spodbujam veselje do glasbe.

Izbor otroških pesmi
Pri izboru posameznih pesmi sem pozorna na to, da izbiram otrokom in času primerne
pesmi. Izbiram predvsem umetne pesmi slovenskih avtorjev, ki vsebujejo enostavna in
otrokom zanimiva in razumljiva besedila, v moj izbor pa vedno sodijo tudi otroške
ljudske pesmi, s katerimi pri otrocih oblikujem pozitiven odnos do slovenske kulturne
dediščine. Pozorna sem na to, da so umetne in ljudske pesmi enakovredno zastopane.
Nekaj primerov pesmi, ki jih ponudim otrokom:

- ljudske: France Tance, Kako poje petelinček, So ptički se ženili, Peričice, Drobljanc;

- umetne: Poglejte tale kljunček (Anja Štefan, Rok Golob), Zbadljivka (Kajetan Kovič,
Marijan Vodopivec), Moj megazaver (Vera Šolinc, Igor Podpečan), Tri muce (Janez
Bitenc), številne pesmi Mire Voglar in drugih.

Spremljanje otroškega petja z igranjem na glasbila
Otrokom pogosto ponudim možnost igranja na najrazličnejša glasbila/spremljanje
posameznih pesmi z glasbili. Otroci glasbila spoznavajo, poskušajo nanje igrati,
pogosto pa tudi sami podajo ideje in mnenja, s katerimi glasbili bi lahko spremljali
posamezno pesem. Tako igrajo na Orffove inštrumente, melodične inštrumente (na
ksilofon igrajo enostavne, ponavljajoče se vzorce), pogosto pa tudi na lastna in
improvizirana glasbila. S tem otroci poglabljajo ritmični in melodični posluh in
razvijajo drobno motoriko.

Srečanja z otroki pri pevskem zboru – pevske vaje
V otroški pevski zbor našega vrtca se vključujejo otroci, stari od štiri do šest let. Naša
srečanja potekajo vsak drugi teden in jih vedno pričnemo z najrazličnejšimi igrami, ki
vključujejo izražanje telesa (gibanje ob različnih ritmih, na različnih nivojih, z raznimi
pripomočki ter z neverbalno komunikacijo). Nekaj iger, ki se jih igramo: različna gibanja
ob igranju na tamburin (počasi, hitro,  zelo hitro), pojoče telo (posnemanje vodje, ki
postopno razgibava in ozvočuje različne dele telesa), čaranje (vodja pričara zvoke, ob
izreki besedila pa z gibi rok po prostoru – višje, nižje – v poljubnem zaporedju nakazuje
dvotonske višine, katere otroci ponavljajo).

Pomemben del pevskih vaj je nedvomno upevanje, kateremu posvetimo posebno
pozornost. Nekaj uspešnih vaj: dihalne vaje; oponašanje sove (u-u, u-u, u-u), sirene (i-u-
i-u-i-u), glisando navzdol; ritmično ponavljanje: ploskanje; odmev (vodja izreče/ zapoje
ritmični/ melodični vzorec, ostali ponovijo); balon (vdih – napihovanje balona, počasen
izdih na -s – spuščanje balona); po stopničkah (zapojemo preprosto po stopničkah gor,
po stopničkah dol in ob tem višino nakažemo na telesu. Vajo lahko izvajamo v različnem
tempu in dinamiki.); vaje telesa (vaje obraza: pačenje, oblizovanje z jezikom, razgibavanje
jezika; vaje celega telesa: hoja na mestu, kroženje s telesom, hiter/ počasen tek na mestu).

Ko so otroci dobro motivirani, sproščeni in pripravljeni na petje, poskrbimo za pravilno
in vzravnano telesno držo (na to jih med samim petjem še dodatno opozarjam). Preden
začnemo s seznanjanjem z novo pesmijo, ponovimo/utrdimo že znane. Pri spoznavanju
novih pesmi se pogosto poslužujem slikovnega gradiva (knjig, aplikatov) ali posameznih
glasbil za jasnejše ponazarjanje same pesmi. Otrokom gredo pesmi na ta način še lažje
v uho. Pesem jim sama zapojem, pri tem pa sem pozorna, da jo pojem v ustrezni
intonaciji. Nato otroke pozovem k pripevanju in kasneje k samostojnemu petju ter
skupinskemu muziciranju. Ko pesem dobro osvojimo, jim pogosto ponudim tudi
spremljanje na glasbila. Naša pevska srečanja pogosto zaključimo s katero izmed
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glasbeno-didaktičnih iger ali pa z vajami za sproščanje.

Z veseljem ugotavljam, da otroci v našem pevskem zboru uživajo in se veselijo naših
srečanj, saj se jih udeležujejo v res velikem številu. Svoje navdušenje redno delimo tudi
z drugimi. Predstavimo se ostalim otrokom našega vrtca. Vsako leto v mesecu decembru
z nastopom pričaramo praznično vzdušje, ob koncu šolskega leta pa otroci s čisto
pravim koncertom razveselijo svoje starše in prijatelje ter jim prikažejo delček svojega
ustvarjanja. Priložnostno smo sodelovali tudi v Domu za ostarele in nastopali na
Otroškem bazarju.

Zaključek
V vseh dejavnostih, ki jih izvajamo z otroki, moramo strokovni delavci upoštevati
razvojne zakonitosti in značilnosti otrok, ki se pri posameznikih odražajo na
individualen način. Potrebno je, da oblikujemo bogato in raznovrstno glasbeno okolje
z različnimi spodbudami, ki otrokom omogočajo doživljanje sebe in umetnosti.
Omogočati jim moramo tudi umetniško estetsko doživljanje, umetniško izražanje,
izkušnje in ne nazadnje ustvarjati prijetno vzdušje.

Menim, da sem sama pri svojem delu uspešna, o čemer priča veliko število otrok, ki se
želijo vključiti v naš otroški pevski zbor, ta pa se vsako leto veča. Vodenje pevskega zbora
mi je v veliko veselje tudi zaradi svobode, ki jo to delo ponuja. Veseli me, da nam je na
voljo res velik izbor kakovostnih pesmi, ki mi daje možnost kreativnega ustvarjalnost.

Literatura:
Delovno gradivo (2012). Zborovska šola za vrtce 2012 (Seminar iz programa nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Denac, O. in Vrlič, T. (2001). Umetnost. V: Otrok v vrtcu. Priročnik h Kurikulu za vrtce, ur. Ljubica Marjanovič Umek.
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Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Kako izvabiti naravno
muzikalnost iz otrok

Povzetek:
Rožljanje, praskanje, pretakanje, tolčenje – vse to so zvoki. Ali znamo te zvoke, ki
vsakodnevno nastajajo v igralnici in zunaj nje, združiti tudi v spremljavo otroških
pesmi? Mnogokrat ne. Za svoje spremljave razmišljamo o različnih instrumentih,
kot so harmonika, tolkala, različna trobila ali celo o harfi. Trudimo se, da bi kar
najbolje spremljali otroške pesmi, prevečkrat pa pozabimo na to, da bi nam lahko s
svojimi zamislimi pomagali prav otroci sami.

Ključne besede: glasba, muzikalnost, zvok, spremljava.

Kaj je muzikalnost?
Če se na začetku vrnemo na sam naslov, je prav da najprej razložimo besedo
muzikaličnost. SSKJ (1994) pravi, da se muzikalnost ali muzikaličnost nanaša na
nekoga, ki ima čut, smisel za glasbo. Glasba je izredno učinkovito sredstvo pri razvijanju
jezikovnih spretnosti, izražanju čustev, koordinacije in pri sporazumevanju. T. Habe
pravi, da je s pedagoškega vidika najbolj zanimiva Gardnerjeva teorija mnogoterih
inteligentnosti, ki glasbo opredeljuje kot neodvisno, posebno sposobnost. Izsledki
Gardnerjevih raziskav kažejo na povezovanje glasbene inteligentnosti s splošno,
verbalno, prostorsko, logično-matematično in tudi emocionalno inteligentnostjo (Habe
2006). Slušni dražljaji (Campbell 2004; povz. Fuchs 2006) v obliki ritma, rim, melodij,
besedila in harmonije v zgodnjem otroštvu spodbujajo različne dele možganov.

Razvoj glasbenih sposobnosti
Dr. Albinca Pesek je mnenja, da ima za otroka glasba neprecenljivo vrednost, saj ga
bogati ne le na umetniškem, temveč tudi na fizičnem, čustvenem in intelektualnem
področju. Poleg tega so številne raziskave pokazale, da glasba zelo pozitivno vpliva na
otroke. V ustanovah, kjer so otroci vsaj polovico časa preživeli v stiku z umetniškimi
predmeti, polovico pa z ostalimi predmeti, so bili otroci bolj uspešni od drugih. Hkrati
pa so raziskovalci ugotovili, da dodatni čas, ki ga otroci razvijajo za oblikovanje desne
polovice možganov (povezovanje vzorcev, zvočnih predstav, intuicije, ustvarjalnost,
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prepoznavanje), pomaga tudi levi polovici (tu so center za matematiko, logiko,
razčlenjevanje, branje, pisanje in podobno) in razvoju sposobnosti v tej hemisferi (Pesek
2007).

Čudina je naravni potek razvoja glasbenih sposobnosti razdelila v devet faz. Meni, da
so sposobnosti rezultat dednih karakteristik, vpliva okolja in nenazadnje tudi lastne
aktivnosti. Šest faz, ki so značilne tudi za predšolsko obdobje, je prikazanih v
preglednici 1, ostale tri faze pa spadajo v šolsko obdobje in so prav tako povezane in
grajene na spodnjih, a jih nismo posebej prikazovali.
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Kaj lahko naredimo v vrtcu?
Glasbene sposobnosti, sploh nadpovprečne, niso odvisne le od glasbenih dispozicij,
ampak čedalje več strokovnjakov poudarja tudi okolje, v katerem otrok živi. Za glasbeni
potencial so potrebne seveda spodbude tako v okolju, kot tudi v družini in stopnje
psihofizičnega razvoja otroka.

V našem vrtcu smo se v mesecu novembru odločili za tematski sklop »Podaljšajmo
življenjsko dobo«. Sprva je bilo mišljeno, da bodo otroci nekonstruiran material prinesli
od doma in iz navadnih smeti, kot jim pravijo, izdelali igrače ali druge zanimive stvari.
Iz preprostih ropotulj je dejavnost prerasla v izdelavo inovativnih sodobnih kitar,
zaznavanja ritma in mnogih domišljijskih glasbil.

  Devjakova (2002) je mnenja, da sta pri področju izvajanja glasbe pomembni dve
dejavnosti, in sicer petje pesmi in igranje na glasbila. Petje je najbolj razširjena oblika
muziciranja. Otroku bo v veselje, če bo vzgojiteljica upoštevala, da mora biti pesem
prisotna v vsakdanjem življenju otroka kot nekaj samoumevnega,  da pojemo pesem v
zapisani intonaciji, da je petje izraz čutnega stanja in predpostavlja povečano čustveno
pripravljenost, da moramo izbrati otrokom in času primerno pesem, da smo pri
utrjevanju pozorni, da ne pride do mehaničnega ponavljanja ter da spodbujamo kritičen
in iniciativen odnos do pesmi (Denac 2002). Pri drugi dejavnosti, to je igranju na glasbila,
pa je otrok aktiven na afektivnem, kognitivnem, psihomotoričnem in socialnem
področju osebnosti. Ko otroku inštrument prvič predstavimo, mora dobro slišati njegovo
ime, ga videti, slišati in videti, kako se nanj igra. Otroci v vrtcu lahko igrajo na male
instrumente: Orffov instrumentarij, improvizirane instrumente, lastne in druge
instrumente (prav tam).

Vse to smo pri našem delu z otroki upoštevali. Otroci so sami želeli prirejati koncerte,
imeli so tudi izjemno veliko možnosti za lastno kreativnost, hkrati pa je navadna
dejavnost, ki je glede na njihov interes prerasla v glasbeno dejavnost, dobila smisel.
Beseda je v glasbi po mnenju Devjakove (2002) izrazno sredstvo in prav zato sta glasba
in beseda zelo povezani (deklamacije, izštevanke, izmišljanje besedil na znano
melodijo). Naš sklop se je tako smiselno nadaljeval še v decembru, ko beseda v smislu
pravljičnosti postane s pomočjo glasbe najlepša melodija.

Preglednica 1: Potek razvoja glasbenih sposobnosti (Čudina-Obradović 1991).
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Zaključek
Slosar (1993) je mnenja, da nam glasba s premišljeno vzgojo v otroški dobi lahko postane
prijateljica, ki ji zaupamo, se ji izpovedujemo, se z njo pogovarjamo. Notranje nas bogati,
razveseljuje, tolaži. Z njeno pomočjo si najdemo svoj prostor v svetu, polepša in bogati
nam vsakdanjost. Razkriva nam lepoto in vzbuja željo po ustvarjanju. Na nas vpliva kot
blagodejno zdravilo za duha. Zato je zelo pomembno, na kakšen način bomo otroku v
predšolski dobi glasbo predstavili. Zanje je pesem prva glasba in petje pričetek njegove
poti. Mnenje, da nimamo posluha, ne zdrži ob misli, da se ljudje ne želimo zabavati. Je
pa res, da besede M. Voglar (1989) zagotovo držijo. Avtorica meni, da ker je pesem prva
orientacija v svetu glasbe, mora otroka dobro uvesti v ta svet. Pesem naj bo umetnina.
Pesem mora učinkovati kot doživetje, da bo postala otrokova potreba.
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Z glasbo v naravo in z naravo v glasbo

Povzetek
Otroci se mnogo naučijo preko igre, to velja tudi za glasbo. Najbolj spodbudno
okolje za igro je narava. Narava je sama po sebi dovolj močna motivacija za otroke
in je zato otrokom najprijaznejša učilnica. S strokovno delavko sva se odločili, da jo
bolje izkoristiva, zato sva glasbene dejavnosti izvajali v naravi. Petje ptic, veter,
šumenje grmov, zvoki avtomobilov in podobno, vsi ti zvoki so otroke vodili od
poslušanja do izvedbe glasbenih dejavnosti. Listi, trava, zemlja, kamni so glasbo
bogatili in nam pomagali, da smo glasbo podoživljali in ob njej ustvarjali. Izkazalo
se je, da so otroci v naravi aktivnejši, bolj dovzetni, ustvarjalni in kljub brezmejnemu
prostoru sta bila najina glasova bolj slišna v naravi kot v igralnici. V prispevku so
predstavljene konkretne dejavnosti, ki so se izkazale kot dobra praksa, in jih lahko
vsi strokovni delavci tudi sami preizkusijo.

Ključne besede: glasba, zvok, petje, narava, motivacija.

Glasba in narava
Danes so naša življenja glasna. Nenehno smo obdani z različnimi zvoki iz medijev, ulice idr.
Otroci so navajeni na hrup, zato govorijo glasno in ne poslušajo. Ta težava se pojavlja
predvsem v zaprtih prostorih, kjer postajajo razdražljivi, naveličani, utesnjeni. Šele bivanje
na prostranih travnikih, poljih, ob vodi ali v gozdu zbudi v njih občutek zavedanja samega
sebe in vsega okoli nas (Danks, Schofield 2007). Narava je sama po sebi dovolj velika
motivacija in je hkrati prostor za raziskovanje, učenje, krepitev samozaupanja in pobeg v
domišljijo. Otroci si najlažje zapomnijo in razumejo dejstva, ko se učijo neposredno iz
lastnih izkušenj (Cornell 1994).

Strokovni delavki sva se zato odločili, da bova dejavnosti izvajali predvsem v naravi. Ker je
pri skupini, ki jo vodiva, eno izmed šibkejših področij glasba, sva začeli pri njej. Področja
glasbenih dejavnosti v vrtcu vključujejo glasbeno izvajanje, ustvarjanje v glasbi in ob glasbi
ter poslušanje glasbe (Borota 2013). Trudili sva se zagotoviti enakomerno zastopanost vseh
teh področji pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, pri tem pa otrokom omogočiti
samostojno raziskovanje.
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Kdo živi v tej hišici?
Glavni cilj te dejavnosti je bil usvajanje nove pesmi z naslovom Kdo živi v tej hišici? (Virant
Iršič 2006). Strokovni delavki sva celotno dejavnost izvedli na travniku, uporabili sva
minimalno število pripomočkov, skozi celotno dejavnost pa so otroci poslušali različne
zvoke in glasbo, glasbo izvajali, ob njej ustvarjali, raziskovali in razvijali svoje glasbene
sposobnosti ter spretnosti. Pri tem sva pri otrocih spodbujali razvijanje sposobnosti
izražanja istih doživetij v glasbenem in likovnem umetniškem jeziku (Kurikulum za vrtce
2009).

Iščemo domove
Kljub temu, da je otroke v veliki meri motiviralo že samo okolje, sva dali otrokom nalogo, da
na travniku poiščejo različna bivališča oziroma domove. Otroci so sprva kazali na hiše, ki
so jih videli v daljavi.Opomnili sva jih, da iščemo hiše na travniku. Otroci so bili nekoliko
zmedeni, počasi so se začeli sprehajati po travniku in niso pravzaprav vedeli, kaj iščejo.
Nato je eden izmed otrok zagledal pajčevino, poklical je druge otroke in skupaj so jo
opazovali. Strokovni delavki sva jih z vprašanji spodbujali, da so prišli do ugotovitve, da je
tudi pajčevina dom, in sicer pajkov.

Otroci so v dejavnosti uživali, kar se je pokazalo v njihovi pospešeni hoji in kmalu so našli
še več pajčevin, polžje hiške, luknje v zemlji in krtine. Ugotavljali so še, katerih bivališč je
največ in ugotovili, da je travnik poln krtin. Naslednja naloga je bila, da otroci ugotovijo, kaj
slišijo živali, ki živijo na travniku. Zvoke iz okolja so posnemali, tako nam je zvok vetra
služil za dihalne vaje, zvoki avtomobilov, traktorjev in motorjev so nam dobro razgibali
usta, pritrkavanje cerkvenih zvonov ni bila le odlična ritmična vaja, ampak nam je tudi
razgibala glasilke, pri tem pa so nam pomagale tudi ptice. Otroci so tako pripravo na petje
vodili samostojno. Zanimivo je bilo, da ko je eden izmed otrok zaslišal določen zvok, so mu
prisluhnili vsi otroci in ga nato skupaj posnemali.

Hišica brez oken vrat …
Znova smo se vrnili h krtinam na travniku. Otroci so opisovali videz krtin in jih primerjali
z domovi, v katerih živimo ljudje. Sami so ugotovili, da te hišice nimajo oken, nimajo vrat, da
so iz zemlje, da se skrivajo v travi in podobno. Pri tem so nevede že spoznavali besedilo
pesmi Kdo živi v tej hišici. Strokovni delavki sva jim nato pesem zapeli in bili prijetno
presenečeni, kako pozorno so ji otroci prisluhnili. Povabili sva jih, da pesem pripevajo z
nama. Otroci so sami želeli, da pesem večkrat ponovimo.

Narišemo hiško
Naslednja naloga je bila, da otroci ustvarijo krtovo hišo. Otroci so si vzeli risalni list, ki sva
ga predhodno pripeli na kartonasto podlago in ugotovili, da nimajo barvic. Dvema otrokoma
se je porodila ideja, da jih gresta sama iskat v vrtec oziroma, da se vsi skupaj vrnemo in v
vrtcu narišemo, kar pa ostalim ni bilo všeč. Strokovni delavki sva jih vprašali, ali lahko
pripomočke za ustvarjanje najdemo na travniku, odgovor otrok je bil nikalen. Rekli sva jim,
naj pogledajo svoje roke in povedo kakšne so, saj so bile namreč blatne od iskanja in
brskanja po travniku. Kljub temu otroci niso vedeli, kaj misliva, vendar pa ni dolgo trajalo,
ko je enemu izmed otrok list padel na tla in se umazal z zemljo. Otroku je bilo seveda hudo,
a ko smo skupaj pogledali, kakšen je njegov list, smo ugotovili, da je majhna packa prav take
barve, kot so krtine. Takrat so otroci dobili navdih in predlagali, da lahko krtine na papirju
ustvarjajo z zemljo. Otroci so se podali h krtinam in z zemljo ustvarjali različne krožne
oblike. Strokovnih delavk niso več potrebovali, med seboj so si kazali slike in kmalu
ugotovili, da barvo na listu pušča tudi trava. Ob samem ustvarjanju so otroci večkrat
pripevali dele besedila pesmi, ki so jo ravnokar spoznali.
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Nevihta v glasbenem, plesnem in likovnem ustvarjanju
Naše kraje je sredi noči zajela huda nevihta in velike količine dežja so povzročile poplave.
Otroci so v vrtec prišli polni vtisov in strokovni delavki sva te vtise zbrali v glasbeni
dejavnosti. Otroci so preko igranja na male instrumente, poslušanja, gibalnega in likovnega
izražanja razvijali sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih.
Doživljali in spoznavali so komunikacijo z glasbenimi, likovnimi in plesnimi deli
(Kurikulum za vrtce 2009).

Dejavnost se je odvijala v naravi. Ker je še vedno deževalo, so si otroci obuli škornje in
oblekli dežne plašče in skupaj smo se odpravili mimo poplavljenih predelov do mostu. Med
potjo so se otroci pogovarjali o lastnih doživetjih, začudeno so opazovali uničeno okolico in
predmete, ki jih je voda odnesla na neobičajne kraje. Na mostu smo se ustavili, strokovni
delavki sva otrokom naročili, naj poslušajo zvoke iz rečne struge in si jih zapomnijo.

Vrnili smo se v vrtec in na terasi sva strokovni delavki otrokom ponudili veliko malih
instrumentov z navodili, naj izberejo tiste, ki jih spominjajo na zvoke nevihte in poplav.
Otrokom sva dali več časa, da so glasbila raziskovali. Najprej so se z njimi igrali, niso pa se
osredotočali na sam zvok. Instrumente so si med seboj menjavali in se ob določenih zvokih
smejali. Ko sva zaznali, da so otroci dobro seznanjeni z instrumenti, smo skupaj poslušali
zvok posameznega instrumenta in otroci so povedali, ali jih zvok spominja na nevihto, ali
ne. Otroke sva razdelili v dve skupini. Skupina otrok z malimi instrumenti je z zvoki nevihto
uprizarjala, otroci brez instrumentov pa so nevihto in poplave, ob poslušanju prve skupine,
prikazovali z gibanjem.

Sprva so bili nesproščeni, opazovali so drug drugega, čakali na dodatna navodila in se
smejali drug drugemu. Zato sva strokovni delavki dejavnost prekinili in skupini brez
instrumentov naročili, naj najprej zamižijo, poslušajo, kaj igra prva skupina, in šele, ko
bodo glasbo začutili, se lahko začnejo gibati, kakor želijo. Sprememba je bila velika, otroci
so si vzeli čas za poslušanje in postopoma začeli z gibanjem, pogledovali so proti nama in
iskali znake najine potrditve, ter se kmalu sprostili. Otroci so se nato zamenjali in skupina,
ki je tokrat plesala, se je sprostila veliko prej in otroci so postali zelo ustvarjalni.

Za zaključek dejavnosti so otroci dobili papir večjega formata in svinčnik, se razdelili v
dvojice ter zvoke nevihte in poplav še likovno izrazili. Strokovni delavki sva jih večkrat
spomnili, naj ustvarjajo, kar so slišali in ne videli. Otroci so se zatopili v ustvarjanje, bili so
tiho in še vedno poslušali zvoke dežja in deroče reke, vsa doživetja so brez oklevanja in
dodatnih vprašanj izrazili na sliki.

Zaključek
Pri glasbeni vzgoji sva se strokovni delavki osredotočili na to, da pri otrocih razvijava cilje v
okviru štirih različnih glasbenih področij: glasbeno izvajanje, ustvarjanje v glasbi in ob
glasbi ter glasbene sposobnosti in spretnosti. Bili sva pozorni, da pri usvajanju nove pesmi
ni prišlo do mehaničnega ponavljanja pesmi z namenom, da otroci pesem usvojijo.
ponavljanje je prišlo spontano in je izhajalo iz otrok. Pri petju sva bili pozorni na sproščeno
držo, dihanje in izreko glasov. Preden so otroci določene glasbene vsebine ustvarili, sva jim
zagotovili dovolj časa za raziskovanje zvokov oziroma za ustvarjalno igro. Zavedava se, da
glasbeno učenje potrebuje učno okolje, ki z vplivi glasbenih dejavnosti spodbuja aktivno
pridobivanje glasbenih izkušenj. Pri poslušanju sva v ospredje postavili doživljajsko
poslušanje, preko katerega glasba otroke nagovori in spodbudi, da razpoloženja ozaveščajo
in prepoznavajo, doživetja pa izrazijo.
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Vodenje pevskega zbora v vrtcu

Povzetek
V referatu predstavljam načrtno in sistematično delo z otroki v vrtcu na pevskem
področju, vodenje vrtčevskega otroškega pevskega zbora in pripravo na vsakoletno
udeležbo pevskega zbora na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Mislinjske
doline z imenom Metuljček cekinček.

Ključne besede: pevski zbor, upevanje, priprava na pevski nastop.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Večkrat pomislim na starosto glasbene vzgoje na Slovenskem, Miro Voglar, ki je zapisala:

»Pesem je za predšolskega otroka prva glasba. Petje pesmi je izhodišče, je pot in cilj
predšolske glasbene vzgoje. Ker je pesem prva orientacija v svetu glasbe, mora otroka
dobro uvesti v ta svet. Pesem za otroka mora biti umetnina. Otroka mora zajeti s svojo močjo
in celovitostjo, v njem mora izzvati čustven odziv. Pesem mora učinkovati kot doživetje,
otroka mora navdušiti in v njem zapustiti globok vtis. Pesem mora biti takšna, da bo postala
otrokova vsakdanja potreba« (Voglar 1971, str. 47).

Z vodenjem pevskega zbora v našem vrtcu sem se pričela ukvarjati pred desetimi leti kot
odgovor na vabilo JSKD OI Slovenj Gradec, ki so želeli, da bi na reviji otroških in
mladinskih pevskih zborov Mislinjske doline znova sodelovali predšolski  pevski zbori.

Z veseljem se spominjam skromnih
začetkov s skupino otrok, starih od tri do
šest let, v enoti Dolič, kjer sem takrat delala.
Glasba je bila že od nekdaj moje močno
področje. Pričela sem nadgrajevati svoje
znanje, izbrala pesmi za revijo, hkrati pa
pripravljala otroke na ta dogodek. V
dogajanje sem vnašala predvsem veselje in
z njim premagovala strah, negotovost otrok
ob uvajanju novosti. Za nastop na prvi reviji
smo si sami poslikali majice in kot »smejoči
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sončki« poželi navdušen aplavz poslušalcev ter pohvale strokovne ocenjevalke.

 Zborovodkinje smo po reviji izrazile željo po pridobivanju praktičnega znanja. Na JSKD
OI Slovenj Gradec so našemu predlogu prisluhnili. Vsako leto organizirajo glasbene
delavnice in seminarje, kjer nas različni predavatelji bogatijo s svojim strokovnim
znanjem in praktičnimi izkušnjami glede oblikovanja otroškega glasu, dela s
pesmicami, ter nas seznanijo z novostmi na pevskem področju. Tako lahko sledimo
ciljem, navedenim v Kurikulumu za vrtce (1999):

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

- uporaba in razvijanje spretnosti: spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti,
tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi;

- spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev
in prostora (Kurikulum za vrtce 1999, str. 33–39).

Po premestitvi v večjo enoto Mislinja, sem pričela z načrtnim vodenjem pevskega zbora
z otroki starimi od štiri do šest let. Izziv mi je predstavljala raznolikost otrok. Pred seboj
sem naenkrat imela skupino malih pevcev na različnih stopnjah razvoja, s širokim
spektrom sposobnosti in z različnimi talenti. Število od 35 do največ 45 pevcev se je
izkazalo kot najprimernejše, da sem se lahko posvetila posameznikom, hkrati pa
dosegla pevsko moč zbora. Pri tem me je vodila misel Voglarjeve (1973), da pri nobeni
drugi skupni dejavnosti ne pride prispevek posameznika k skupnemu rezultatu tako
konkretno do izraza kot ravno pri petju, ko otrok poje in sliši svoj glas kot delček
skupnega zvoka.

Načrtovanje pevskih dejavnosti
Ob načrtovanju dejavnosti je petje skozi celotno šolsko leto enakovredno zastopano
glede na ostala področja mojega strokovnega dela z otroki. Pojemo ob različnih
priložnostih. Načrtovano na primer ob praznovanju rojstnega dne, ko si slavljenec v
skupini lahko izbere pesmi za darilo, na različnih občinskih kulturnih prireditvah
(materinski, kulturni praznik, razstave, prireditve v knjižnici …), lahko pa tudi spontano,
ko recimo čakamo, da z dežurnimi otroki uredimo igralnico po obrokih in je pesem
dobra zaposlitev čakajočih otrok. Včasih voziček s kosilom malo zamudi in pričakamo
ga s ponovitvijo usvojene pesmice. Spontano pojemo tudi na sprehodu v naravi.

V mesecu oktobru načrtujem pevsko urico z vsemi otroki enote (120 otrok vseh starosti,
ločeno za prvo starostno obdobje). Izberem preprosto pesmico, ki jo ob nekajkratni
ponovitvi skoraj vsi otroci že pripevajo. Ob spremljavi harmonike, kitare ali drugih
instrumentov zapojemo še nekaj »ponarodelih pesmi«, ki se skozi vsa leta ponavljajo kot
železni repertoar enote (Moj očka, Na planincah, Lisička, Rdeči avto …).

Otroci v skupnem petju ob glasbenih spremljavah uživajo in pojejo po svojih
zmožnostih. Tu se vsi otroci enote prvič srečajo z mano in se veselijo časa, »ko bodo
zrastli in postali dovolj veliki, da bodo lahko peli v pevskem zboru in nastopali«. Večkrat
me kateri »pocuka« za hlače in ponosno pove, da že zna pesmico, ki sem ga naučila. Ali
pa spet drugi, da tudi njegov deda igra harmoniko tako kot jaz. Naslednje skupno pevsko
druženje imamo v mesecu decembru, ko usvajamo zimske pesmi in pesmi za Dedka
Mraza. Druženje popestrimo z igro na male ritmične instrumente.

Priprava na nastop na pevski reviji
V mesecu januarju pričnemo z načrtovanimi pevskimi vajami za nastop na pevski
reviji, ki predstavlja letni vrhunec našega zborovskega prepevanja. Do dvakrat tedensko
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se zberemo v igralnici, ki je dovolj prostorna za dobro postavitev zbora. V zbor povabim
vse otroke iz starejših skupin. Pevsko jih ne preizkušam, ker menim, da so glasovi otrok
v predšolskem obdobju še v postopku razvoja in je prehitro, da bi na račun intonančne
čistosti zbora otroke prikrajšali za dragoceno izkušnjo prepevanja v pevskem zboru.
Hkrati pa mi tak pristop daje priložnost otrokom že v zgodnjem obdobju privzgojiti
zdrave pevske navade, pozitiven odnos do petja in omejiti razvoj slabih navad. (kričanje,
preglasno petje, preobremenitve glasilk, dihanje … ).

V uvodu otroke nagovorim in jim predstavim posnetek s prejšnje revije. Tako dobijo tudi
vizualno prestavo nastopa na pevski reviji. Nadaljujem s postavitvijo zbora, kjer otroke
poučim o primerni pevski drži. Večina otrok jo do nastopa na reviji tudi usvoji. Telo
ogrejemo z vajami, ki so otrokom prijetne (žvečimo žvečilni gumi, se pretegnemo, trgamo
rože, dvigujemo ramena, trepljamo lička, stresamo sneg z obleke …). Nadaljujemo z
dihalnimi vajami (zehamo, kašljamo, pihamo regratovo lučko, vadimo vdih z dvigom
rok, nato počasi izdihnemo na ps, aktiviramo prepono s fsš). Razgibavamo ustnice z
glasovi (b, p,). Ogrevamo glasilke z mrmranjem (ustnice mehko skupaj). Vozimo med
toni na različne zloge (ma, te, da; gor in dol od C1 do D2, seveda višine postopoma
povečujemo). Ob tem sem pozorna na otroško sproščenost.

Po dobrem upevanju pričnemo z usvajanjem pesmi. Pesem otrokom predstavim v celoti
tako, da jo sama zapojem ali pa poslušamo posnetek z zgoščenke. Nato jo usvajamo po
delih. Kot strokovna delavka se na predstavitev pesmi dobro pripravim.  Izboru pesmi
posvetim dalj časa, saj izbiram pesmi, ki bodo otrokom zanimive tako z besedili kot
melodijo, hkrati pa sem pozorna, da je tehnična zahtevnost primerna starosti in razvojni
stopnji otrok. Sposobnost pevcev v zboru je vsako leto različna. Če je kakšen posameznik
močnejši, se odločim za solista, lahko tudi za preprosto instrumentalno spremljavo
(kamenčki, orehove lupine …), s katero otroci popestrijo pesem. Pevske vaje na začetku
trajajo manj časa (okoli 20 minut), z vajami pa se koncentracija in čas pevskih vaj
podaljšuje. Pesmi vadimo, razstavljamo, ponavljamo, vadimo prehode, iščemo
kontraste. Vsaka zapeta pesem posebej kaže na to, kaj je treba pri njej še dodelati.

Za nastop na reviji je pomembna tudi postavitev zbora. Šibkejše pevce postavim na
sredo zbora, dva močnejša pevca postavim skupaj. Za dobro glasbeno spremljavo
povabim k sodelovanju učence glasbene šole. Zadnje vaje potekajo v glasbeni učilnici.
S sodelavkami se ob poslušanju posvetujemo še o manjših popravkih in naš zborček je
pripravljen za nastop. Staršem nastopajočih otrok s pravočasnim obvestilom
omogočim, da lahko načrtujejo prosto popoldne. V takem pristopu k pripravi na nastop
se vsak pevec čuti pomembnega, želenega, koristnega, starši pa začutijo pomembnost
dogodka za svojega otroka.

Nastop na pevski reviji
Izkušnje so mi pokazale, da je dobro, da na dan pevske revije starši otrok na dogovorjeno
mesto ne pripeljejo prezgodaj. Preveč časa pred nastopom vpliva na otroke, da v
pričakovanju dogodka postanejo nemirni, nestrpni. Pred nastopom »ne popravljamo«
ničesar več. Opravimo krajšo tonsko vajo, otroci si ogledajo prizorišče, pridobijo občutek
prostora, prihoda na oder. V učilnici jih oblečemo v enotne majčke, se upojemo in
počakamo na svoj trenutek.

Za prihod in postavitev pevcev na odru poskrbijo spremljevalke, sama pa se v miru
pripravim na nastop, poskrbim za zadnja navodila glasbenikom, potem pa svojo
pozornost usmerim na otroke. Ti imajo na odru najprej čas, da vzpostavijo očesni stik s
svojimi starši, s katerimi se o tem že predhodno dogovorim. Otroci so potem med
nastopom mirni in lahko sledijo mojim navodilom in vodenju. Po nastopu imajo otroci
zasluženo malico, zborovodje pa se udeležimo strokovnega posveta s strokovno
ocenjevalko.
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Zaključek
Vesela sem vsakoletnih ustnih in pisnih pohval za dobro opravljeno delo z mojimi
malimi pevci. Vesela sem priznanja, da je naš zbor dokaz, kako lahko tudi predšolski
pevski zbor zveni »presenetljivo izenačeno, homogeno, z natančno intonacijo, odlično
dikcijo in doživeto interpretacijo«, kot je v oceni našega nastopa zapisala ena od
strokovnih ocenjevalk. Ponosna sem na tretje mesto na državnem tekmovanju v petju
slovenske himne, ki sem ga z otroki osvojila pred štirimi leti. V največje zadovoljstvo pa
mi je veselje in sreča na obrazih otrok po nastopu, saj smo skupaj naredili nekaj lepega,
novo umetnino.

V zavedanju, da je človeški glas najobčutljivejši inštrument in kot tak nezamenljiv. Da je
del nas občutljiv na naše duševno in duhovno stanje, občutljiv na nepravilno in
pretirano rabo pri govoru in petju ter na zunanje vplive, pa me toplo greje spoznanje,
koliko lahko kot ena prvih otrokovih »učiteljic petja« prispevam k postavitvi dobrih
glasovnih temeljev in pevskih navad, ki bodo otroka spremljale skozi celoten pevski
razvoj.
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Igrajmo se z glasbo

Povzetek
V prispevku govorim o tem, da je treba glasbo slišali, razumeti in doživeti. Glasba
zagotavlja temelje za uravnotežen razvoj otroka, zato v predšolskem obdobju
ponujamo otrokom v vrtcu več raznolikih glasbenih dejavnosti, da si otroci razvijejo
glasbeno občutljivost. Glasbo igrajo, jo doživljajo in z njo komunicirajo na različne
načine. Glasbi pozorno prisluhnejo in prepoznavajo glasbila, ki jih slišijo.
Prepoznavajo posebnosti v skladbi in to uprizorijo z gibanjem, lastnimi in
ritmičnimi instrumenti. V skladbo vpletajo izštevanko, ki jo že poznajo, in ob tem
spoznavajo nove možnosti komuniciranja z glasbo.

Ključne besede: glasba, skladba, glasbila, poslušanje, ustvarjanje, gibanje, ritem,
melodija

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
Predšolsko obdobje je velikega pomena za razvoj glasbenih sposobnosti. Na razvoj
glasbenih sposobnosti vpliva več dejavnikov, predvsem dednost, okolje in lastna
aktivnost. Aktivnost otroka je pogoj, da se dispozicije razvijejo v sposobnosti, zato so
potrebni ugodni zunanji pogoji in družbeno življenje. Gardner (1993) navaja, da je v
nigerijskem plemenu navada, da matere že z nekaj meseci starimi otroki sodelujejo pri
skupinskih plesih in petju. Ti otroci znajo pri petih letih zapeti že veliko število pesmi,
uporabljajo več vrst tolkal in izvajajo kompleksne plesne korake (V Denac 2012, str. 30).

Sama verjamem, da glasba otroke pritegne, osrečuje, jih spodbuja k izražanju čustev in
nagovarja k gibalnemu izražanju, ob tem se razvija njihova samopodoba in estetski čut
do glasbenih del. Otrok ob tem pridobiva izkušnje v umetnosti in spoznava raznolike
možnosti ustvarjanja. Že najmlajši otroci radi prisluhnejo pesmim in glasbi ter se
gibljejo na glasbo. Ton, ritem in melodija človeškega glasu imajo velik pomen za
otrokovo doživljanje okolja. Še poseben pomen to predstavlja pri otrocih, ki potrebujejo
posebno podporo in skrb. Tukaj lahko imata pesem in glasba posebno vrednost.
Določeni otroci, ki se jim je težko približati, lažje komunicirajo s pomočjo glasbe
(Bahovec in Golobič 2004).
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Ker je bila želja po ustvarjanju v glasbi močno izražena, hkrati pa je ugodno vplivala na
deklico s posebnimi potrebami, sem se odločila, da najprej vpletem dejavnosti, ki se v
procesu vzgoje prepletajo vsakodnevno, nato pa preizkusim nekaj drugačnega s ciljem,
da otrok razvija veselje do umetniških del, spoznava nove razsežnosti ustvarjanja,
aktivno posluša in pridobiva raznolike izkušnje iz področja glasbene umetnosti.

Cilje, zapisane v Kurikulu (1999) ter primerne dejavnosti uresničujemo preko različnih
glasbenih dejavnosti: petje, igranje glasbil, ustvarjanje v glasbi, ustvarjanje ob glasbi,
poslušanje glasbe, glasbeno didaktične igre. Vključujemo jih lahko v različne tematske
enote v korelaciji z drugimi področji in smo pozorni na vsestransko oblikovanje
predšolskega otroka, pri čemer upoštevamo načela aktivnosti, nazornosti, interesa,
ponavljanja, postopnosti ter načelo individualnega ravnanja. V veliki meri na interes
vplivajo predhodne izkušnje, ki naj bodo prijetne, vesele, zanimive. Tako se bodo otroci
takšnih dejavnosti že vnaprej veselili.

Glasbene dejavnosti
Predstavljajo samostojno obliko glasbenega izražanja, spodbujajo veselje do zvoka, igre,
gibanja, razvijajo splošne sposobnosti zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti,
jezikovno komunikacijo, socialno vedenje … S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem
glasbenih vsebin torej ne vplivamo samo na glasbeni razvoj, temveč tudi na splošni
estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj otrokove osebnosti (Denac 2012, str. 5).

V našem vrtcu se zavedamo, da je potrebno otroku omogočiti optimalen napredek na
vseh področjih razvoja, hkrati pa spodbujati njihova močna področja in krepiti šibka,
zato se strokovne delavke trudimo zastavljati vsebinsko bogate dejavnosti s katerimi
imajo otroci možnost pridobivanja izkušenj, preko katerih se soočajo z izzivi. S tem
namenom sem glasbene dejavnosti izvajala tudi v obliki delavnic za vse otroke. Otroci
so se dejavnosti udeležili po svoji žeji in interesu.

Vloga odraslega
Odrasli pripravlja bogate vsebine, oblikuje raznovrstno glasbeno okolje z različnimi
spodbudami, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in drugih. Ustvarjajo prijazno vzdušje
medsebojnega zaupanja, s čemer otroka spodbujajo k odprtosti in željo po izražanju.
Prepozna otrokove potenciale in jih spodbuja. Budno opazuje otroka pri odzivanju oz.
srečanju z glasbo. Upošteva razvojne zakonitosti in značilnosti otroka ter dejavnosti
oblikuje v tem okviru. Omogoča otroku, da v umetnosti izraža svoj intimni svet in z
okoljem spontano, neposredno in individualno komunicira. Otrokovo pozornost
usmerja v zbrano poslušanje, opazovanje, tipanje, to mu omogoča večanje senzibilnosti
in ozaveščanje estetskega doživljanja.

Glasba nas spremlja in razvija ljubezen do lepega
Stik z glasbo v zgodnjem otroštvu, pomeni tudi razvijanje čuta zanjo. Če bo otrok že v
maminem trebuhu poslušal dobro glasbo, se bo prej razvil pravi čut zanjo (Vida Celarec,
prof. muzikologije, psihoterapevtka, muzikoterapevtka). Glasba osrečuje, plemeniti,
razvija ljubezen do lepega in nas spremlja na življenjski poti. Tako tudi otroci z veseljem
in žarom prisluhnejo glasbi, se ob njej gibljejo, ustvarjajo ritmične vzorce, pripevajo,
prepevajo, igrajo na instrument.

Poslušanje instrumentalne skladbe
V lanskem šolskem letu sem se osredotočila predvsem na poslušanje instrumentalne
glasbe in opazovala otroke, kako so se nanjo odzivali. Otroci so glasbo zaznavali, z njo
komunicirali, se k njej vračali, nanjo odzivali z lastnim telesom, ustvarjali ritmične
vzorce z lastnimi instrumenti in pri tem iskali predmete, ki bi oddajali zvok in kazali
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interes za uporabo glasbil Orffovega instrumentarija (ritmični instrumenti). Bili so
aktivni poslušalci, pri čemer so si razvijali ne samo emocionalne funkcije, temveč tudi
spoznavne.

Prisluhnili smo skladbi Norveški ples št. 2 iz knjige z naslovom Z igro v svet glasbe
avtorice Olge Denac. V dejavnost poslušanja instrumentalne glasbe so bili vključeni
otroci drugega starostnega obdobja. Otroci so že ob prihodu v vrtec radi prisluhnili
glasbi. Zainteresiranost otrok za različne dejavnosti iz področja glasbe je bila zelo
izrazita. Kadarkoli smo predvajali glasbo, so izražali željo po gibanju in izvajali različne
gibe v ritmu ter se ob tem veselili. Vključena je bila tudi deklica s posebnimi potrebami,
ki je še posebej izražala veselje in zadovoljstvo ob različnih glasbenih dejavnostih.
Predvsem pa se je rada izražala gibalno in ob tem navezovala stike z vrstniki. Otroci so
instrumentalni skladbi večkrat prisluhnili in ob vsakem ponovnem poslušanju zaznali
nekaj novega. Najprej so zaznali nihanje glasnosti v skladbi (glasno – tiho) in nato tudi
spremembe v ritmu med različnimi deli skladbe.

Priprava otrok za poslušanje glasbe
Otrokom sem najprej zastavila uganko o različnih glasbilih, ki jih slišimo v skladbi. Na
voljo so imeli sličice glasbil, s katerimi so lahko odgovarjali. Ko smo slušno razlikovali
med hitro in počasi, so otroci imeli na voljo dve sličici (sliki polža in vlaka), te pa so
spretno povezovali z različnimi deli v skladbi. Naslednja naloga je bila slušno
zaznavanje med glasno in tiho, tukaj so imeli otroci na voljo sliki prometa in gozda.Tudi
tukaj so sličici smiselno povezali z posameznimi deli skladbe.

Gibanje ob instrumentalni skladbi

Otroke sem povabila, naj glasbi pozorno prisluhnejo in se ob njej gibljejo. Odzivi so bili
različni. Nekateri otroci so zaprli oči in se gibali v skladu z ritmom in melodijo. Drugi so
se vživljali tako, da so ob skladbi ustvarjali ritem z lastnimi instrumenti, ena izmed
deklic je vzela list papirja in z njim izvajala različne gibe v vse smeri in pri tem upoštevala
ritem in glasnost skladbe. Zanimivo je bilo opazovati enega izmed otrok, ki je pri hitrem
ritmu uporabil barvico in z njo udarjal po mizi.

Kasneje sem otrokom ponudila ritmične instrumente Orffovega instrumentarija in
predvajala skladbo. Tudi tukaj so se otroci različno odzivali. Nekateri so še vedno raje
ustvarjali z lastnimi instrumenti, drugi so kaj kmalu posegli po ritmičnih glasbilih.
Ustvarjali so različne ritmične vzorce in pri tem upoštevali glasnost in tempo v skladbi.

Ustvarjanje ob glasbi
Glasba in pesem sta izrazito povezani, saj je beseda v glasbi tudi njeno izrazno sredstvo.
Besedne vsebine izražajo najrazličnejša občutja, situacije in okolja, glasba pa stopnjuje
izraznost in doživljanje (Oblak 1987, str. 78). Odločila sem se, da tudi v praksi to dvoje
povežem z malo drugačnim pristopom.

Skupaj z otroki smo se poigravali s tempom in z melodijo v skladbi in ji dodali zanimivo
izštevanko, ki so jo otroci že poznali. En ten tenera, čin bum kalvara, kalvarina
butačina, butačina, kalvara. Izštevanka se je lepo prepletala z melodijo. Otroci so ob
skladbi izštevanko prepevali, pri čemer so bili pozorni na tempo, glasnost, pavze, višino
tona, krajše in daljše note. Ker so imeli možnost skladbi večkrat prisluhniti, so vanjo
lažje vpletali tudi besedilo izštevanke. Nekateri otroci so zaznali vse posebnosti v skladbi
in so to pri vpletanju poskušali upoštevat. Drugi so imeli nekaj težav pri prehodih
glasno – tiho, hitro – počasi in dolžini not pri prehodih. Le dvema je uspelo uskladiti
melodijo in besedilo v celoto z vsemi posebnostmi v skladbi. Največkrat so začeli
besedilo umeščati, ko sta glasnost in tempo naraščala. Pri pojemanju glasnosti, ko je
bila glasba bolj umirjena, so zaradi daljših tonov težje umeščali besedilo. Sicer je bila ta
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dejavnost za otroke spodbujajoča in zanimiva, zato so si želeli ponovitve.

Komentarji otrok:

– »Katarina, daj nam še enkrat!«,

– »Bomo danes poslušali tist En ten tenera?«,

– »To je pa tako kot valovi (ob začetku skladbe).«,

– »Najbolj mi je všeč, ko začnejo igrat na bobne.«

Kako je potekala dejavnost?
Dejavnost se je odvijala večkrat, in sicer po sklopih. Otroci so imeli na voljo dovolj časa
in prostora. Skladbo so poslušali večkrat in določeno dejavnost večkrat ponovili.
Sodelovalo je več strokovnih delavcev, zato je bil pristop bolj individualen, hkrati pa
smo lahko spremljali odzive otrok. Predvsem pa smo pri posameznikih lahko
nadgrajevali, dodajali, spodbujali, ponavljali, razvijali in krepili ustvarjalnost v glasbi.
Otroci so želeli skladbo neprestano poslušati, vživeli so se vanjo in jo umeščali tudi v
druge dejavnosti. Bili so samozavestni in se z veseljem predstavili svojim prijateljem.
Želeli so samostojno pripraviti tako plesno, kot pevsko točko. Takoj po zajtrku so
poiskali glasbila, določili dirigenta in glasbenike ter pričeli z izvajanjem. Otroci so bili
v dejavnostih aktivni udeleženci, saj so sami prepevali, udarjali ritem z različnimi
predmeti, želeli da jim pojem ali pa predvajam CD zgoščenko.

Zaključek
Vsi otroci so se dejavnosti pridružili, saj jih je skladba pritegnila. Opazila sem, da jih je
najbolj spodbudilo nihanje v glasnosti, kjer so lahko izražali svoja občutja. Prepevanje
besedila izštevanke ob skladbi je otroke pritegnila in jim predstavljala nov izziv. Ta
dejavnost je bila izziv tudi zame, saj sem to najprej preizkusila sama in se poskušala
postaviti v vlogo otroka. Moj namen je bil otrokom predstaviti različne možnosti
komuniciranja in ustvarjanja z glasbo, hkrati pa preizkusiti otrokove sposobnosti in
nadgraditi že pridobljene izkušnje v predšolskem obdobju. Menim, da je bil zadnji sklop
dejavnosti za otroke v predšolskem obdobju malce prezahteven, vendar se je kljub temu
izkazalo, da nekateri otroci vztrajajo in vedno znova preizkušajo svoje sposobnosti.
Posamezniki so bili notranje motivirani, saj jih je temperament skladbe pritegnil in jih
spodbudil, da so poskušali prepletati besedilo z melodijo. Tako jim je na koncu uspelo
vse skupaj povezati v celoto.

Otroci so dejavnost prenašali tudi v domače okolje in k sodelovanju povabili tudi starše.
V letošnjem šolskem letu sem skladbo umestila v jutranji krog, otroci so jo brez
spodbude prepoznali, jo poimenovali in povezali z izštevanko. Želeli so, da jo večkrat
predvajamo in me prosili, naj jim prinesem bobne in palčke. Nekateri so igrali na
ritmične instrumente, drugi so se gibalno izražali.
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Pojoči nahrbtnik

Povzetek
Predšolski otrok že zelo zgodaj izraža svoj čut za ritem. Ritem ga zadovoljuje,
razveseljuje, pomirja. Najpogostejši je dvodelni ritem, ki je prabiten (tako hodimo,
tečemo, takšen je tudi ritem bitja srca). V prispevku prikazujem spodbujanje
glasbeno-ritmičnega razvoja pri malčku ter praktični primer glasbeno-gibalne igre.

Ključne besede: zvok, ritem, otrok
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Otrok razvije občutek lastne vrednosti, ko ve, da obstajajo v njegovem svetu ljudje, ki ga
imajo radi, ki mu nudijo skrbno nego in vsestransko vzgojo, da se bo razvil v samostojno
osebnost. Otroci so ob rojstvu v primerjavi z drugimi bitji zelo nebogljeni. Novorojenček
dobro sliši, čeprav je njegova sposobnost, da ugotovi, iz katere smeri prihaja zvok,
omejena. Ko začenjajo otroci delati večje gibe, začnejo z gibanjem rok in nog v ritmu
glasbe. Toda spretnost poslušanja se iz dneva v dan veča in izpopolnjuje. Zato so
različne vrste zvokov tudi najpogostejši vzrok za pomiritev razdraženega otroka (Einon
1998). Strinjam se z mnenjem (Voglar 1976), da ritmični element navdušuje že najmlajše
otroke.

Vpliv otrokove aktivnosti na glasbeno-ritmični razvoj v prvem starostnem
obdobju
Otroci od 1. do 3. leta starosti igrajo na ritmična glasbila, Orffov instrumentarij, ljudska
glasbila in zvočila, npr. koruzne goslice, ropotulje iz koruznih stebelc, napolnjene z
rižem, koruzo, pokrovke, lesene in kovinske žice, raglje in druga improvizirana glasbila
ter lastna glasbila (govorila, roke, dlani stopala). Prav tako lahko že preizkušajo zvočne
možnosti melodičnih glasbil. Igranje na glasbila vključujemo v okvir glasbenih iger
(igre z ropotuljami, paličicami, zvočnimi nizi, bobni) in gibalnih iger (igre s prsti,
ploskanje, drsenje, topotanje, trkanje, tleskanje) (Kurikul… 2001).

   Nežni in pomirjajoči ritmi, ki odmevajo iz bližnjega radia, ali poskočne pesmi, ki jih z
veseljem prepevamo v prijetni družbi, niso le del sprostitve, uživanja in zabave. Glasba
ima v vseh pogledih pomembno vlogo, predvsem pri najmlajših. Spodbuja razvoj
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ustvarjalnosti, predstavlja način komuniciranja, blagodejno vpliva na vse življenjske
funkcije in je pomemben dejavnik otrokovega razvoja in duševnega zdravja (Pavlin
1999). Pri vzgoji otrok je nepogrešljiva in od vseh umetnosti že od rojstva najbolj dostopna
prav glasba. V prvem letu življenja se pojavijo pri otroku prvi gibi ob glasbi. Pojavi se
intenzivno gibalno odzivanje na otroške pesmi in instrumentalno glasbo. Ob prvih
gibih in glasbi pa se začne otrok tudi oglašati. Najprej z vriski, vzkliki, gruljenjem in
nato s tihim popevanjem ter oglašanjem z različno visokimi toni. Za obdobje do drugega
leta starosti pa glasbena vzgoja obsega naslednje dejavnosti:

- poslušanje glasbe,

- glasbene igre, ki prispevajo k razvoju otrokove motorike, sluha, govora in
spodbujajo vedro razpoloženje (Manasteriotti 1983).

V drugem letu se začne otrok intenzivneje odzivati na glasbo, in sicer z glasbo in s tihim
popevanjem. Otrok v tem času govora še ne obvlada dobro in ima omejene glasovne
zmožnosti in nerazvit glasbeni posluh, zato je petje najtežja oblika glasbene dejavnosti.
Pojavi se šele ob koncu 2. leta kot nova glasbena oblika. Odrasli zapoje pesem, otrok
hkrati z odraslim ali po njegovem petju izgovarja samo zloge posameznih besed. Gibanje
postane bolj usklajeno z glasbo. Pojavijo pa se že prvi koordinirani gibi ob lastnem
petju. Za to obdobje so najpomembnejše gibalne in rajalne igre, ki so povezane z glasbo
(Denac 1993).

Primer iz prakse
V prvem starostnem obdobju so se otroci seznanili z glasbeno-gibalno igro, vendar
najprej z gibalnimi motivi. Otrokom je bilo zelo všeč. Nato smo gibalno igro nadgradili
z ritmom; tako so otroci v skupini opazovali in se seznanjali z bobnom. Poslušali so
zvoke, katere je z udarjanjem izvajal bobnar. Ob nekajkratnem ponavljanju besedila so
ob ritmih bobna zopet posnemali gibanje živali. Otroci so bili dobri opazovalci in
posnemovalci. Po tem dogodku je prišel na vrsto »pojoči nahrbtnik«, ki je potoval z
vsakim otrokom iz skupine domov in se z določeno vsebino tudi vrnil. V nahrbtniku je
bila razčlenjena glasbeno gibalna igra in navodilo za izvedbo ter izdelavo bobenčka.
Aktivno sodelovanje staršev in otrok je bilo vidno ob vsaki vrnitvi. V skupini smo si
skupaj ogledali izdelan instrument in izvedli glasbeno-gibalno igro. V glasbenem
kotičku so otroci imeli možnost igre z različnimi bobenčki in skupaj smo pogostokrat
izvajali glasbeno-gibalno igro. Glasbeno-gibalna igra je predstavljala eno izmed igrivih
raziskovanj, kjer so otroci udejanjali, izumljali in ustvarjali glasbo ter gibanje.

Kaj je otrok ob glasbeno-gibalni igri razvijal in pridobil:

- na telesu je občutil ritem,

- odkril nov način uporabe instrumenta in premikanja telesa po prostoru,

- utrjeval posamezne dele telesa,

- utrjeval tesnejši stik z odraslim,

- doživljal izražanje čustev skozi glasbo in gibe.

Živali (medved, zajec, miška) iz pesmice Medved stopa (Voglar) so nas vabile h glasbeno-
ritmičnemu ustvarjanju in igrice smo se lotili takole.

- Pri prvi kitici: Medved stopa copa, copa, cop… (ljubkovalna igrača medo). Počasi
izgovarjamo besedilo z globokim glasom, hodimo in delamo dolge korake ter
počasi mahamo z rokami.
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- V drugi kitici: Zajček skače hop, hop, hop, hop, hop, hop (ljubkovalna igrača
zajček). Besedilo izgovarjamo malo hitreje, v ritmu četrtink skakljamo kot zajčki,
z rokama pa kažemo ušesa na glavi.

- V tretji kitici: Mala miška pa hiti tike, tike, tike ti (ljubkovalna igrača miška).
Besedilo izgovarjamo hitro in cvileče, sključeno se premikamo po prostoru sem
in tja, z nogami pa delamo drobne, hitre korake.

Ob ponovnem pripovedovanju besedila sem vzela boben in otroci so posnemali živali
ob zvoku in ritmu.

- Medved: počasno udarjanje na improvizirane bobenčke v ritmu četrtink.

- Zajček: hitro in živahno udarjanje po bobenčku dve osminki, četrtinka.

- Miška: neprestano, lahkotno in hitro udarjanje po bobenčku.

Glasbeno-gibalno igro smo se igrali toliko časa, dokler so otroci kazali interes. Nato so
pripomočke pospravili in se po kotičkih igrali naprej (glasbeni kotiček, gibalni kotiček…).

Zaključek
Glasbeno-gibalna igra je igra, ob kateri se otroci zabavajo in si pridobijo nove izkušnje
in znanja. Otroci so ob igri, katera je prišla v njihov dom s pojočim nahrbtnikom, skupaj
s starši uživali in se igrali. Igrica je zabavna, živahna, preprosta, tako da se jo lahko
igramo povsod, kadarkoli in kakorkoli. Gibalne motive otroci ustvarjalno dopolnjujejo
z novimi motivi in vedno pogosteje segajo po instrumentih in z njimi uživajo ob
izvajanju različnih ritmičnih motivov. Otroci so zelo radovedni in vsako novost hitro
preizkusijo ter jo ponavljajo toliko časa, dokler je ne vsaj nekoliko osvojijo, če že ne v
celoti obvladajo. Glasbeno-gibalna igra je bila namenjena pridobivanju otrokovih prvih
glasbeno-ritmičnih vtisov. Prvi začetni ritmični motivi so nastajali že ob sami igri,
manipuliranju, udarjanju (bobni, paličice …), ki so jih imeli na razpolago v glasbenem
kotičku. Bobenčke so otroci skupaj s starši izdelali iz različnega odpadnega materiala
doma in prinesli v pojočem nahrbtniku ter tako opremili glasbeni kotiček. Pomembno
je, da vse glasbeno-gibalne dejavnosti otrok doživi v interakciji z odraslo osebo, ker mu
ta nudi zabavo in toplino.

Zavedam se, da me je mati narava obdarila z glasbo in gibanjem, ki ju imam v sebi, ju
živim, čutim, doživljam in z veseljem prenašam na malčke, kakor tudi moje sodelavke v
vrtcu. In zato, kot pravi Beethoven: »Glasba človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje,
razvija ljubezen ne samo do lepega, temveč tudi do skupnosti!«
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Primerjava glasbeno razvojnih
zmožnosti otrok v prvem in drugem
starostnem obdobju

Povzetek
Glasbene dejavnosti predstavljajo slehernemu otroku pomembno vlogo, saj mu
omogočajo pridobivanje različnih izkušenj in pripomorejo k uresničevanju mnogih
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Odločilno vplivajo na socialni, čustveni, miselni in
fizični razvoj vsakega posameznika, predvsem pa imajo vodilno vlogo pri estetski
rasti posameznikove osebnosti. Razvijanje znanja se kaže skozi sposobnost
poslušanja glasbe, razmišljanja o njej in reagiranja nanjo. Starši in vzgojitelji
vodimo otroke skozi spoznavanje glasbenih lepot, jih spodbujamo in jim
omogočamo iskanje le-teh. V

 svojem prispevku bom predstavila primerjavo glasbeno razvojnih zmožnosti otrok
v prvem in drugem starostnem obdobju.

Razvoj glasbene umetnosti v predšolskem obdobju
Otrokova prvotna glasbena dejavnost je zaznavanje zvokov in spontano odzivanje nanje.
Zanimanje za odkrivanje raznovrstnih zvokov ali šumov mu omogoča spoznavanje sveta
okoli sebe. Močna je želja po ugotavljanju, kaj mu ti zvoki sporočajo – kaj pomeni, če grmi, tuli
sirena ali brni avto. S spoznavanjem različnih zvokov se začenja zavedati, da je sposoben tudi
sam ustvarjati podobne glasove, kar mu predstavlja izziv in veselje. V drugem letu otrokovega
življenja se pojavijo ritmično in tonsko neorganizirane imitacije pesmi, v tretjem pa se melodija
vedno bolj približuje originalu. Med četrtim in petim letom otrok z gibom opiše glasbeno
dogajanje, leto dni kasneje pa samostojno izvaja širok repertoar pesmi in si na določeno
melodijo izmišlja krajša besedila. Pri vsem tem moramo upoštevati dejstvo, da se določene
glasbene sposobnosti pri nekaterih otrocih pokažejo prej, pri drugih kasneje. Na to delno
vpliva dedna zasnova, v največji meri pa je razvoj odvisen od količine in kvalitete spodbud, ki
jih prejme otrok iz okolja (Borota 2006). Pri načrtovanju in izvajanju glasbenih dejavnosti v
predšolski dobi, razvijamo otrokovo željo po glasbenem ustvarjanju, spodbujamo veselje do
glasbe, omogočamo aktivno poslušanje in sodelovanje pri glasbenih dejavnostih ter mu
pomagamo pri razvijanju glasbene občutljivosti, ki se krepi z glasbenim doživljanjem preko
slušnega zaznavanja in ustvarjanjem glasbenih vzorcev (Umek 2001).
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Učenje pesmi na različnih starostnih stopnjah
V letošnjem  šolskem letu delam v izmeničnem kombiniranem oddelku. V prispevku bom
predstavila,  kako v našem oddelku poteka učenje posamezne pesmi pri otrocih v prvem
starostnem in drugem starostnem obdobju.

Otroke med prvim in tretjim letom s pesmijo seznanja ena izmed strokovnih delavk. Navadno
gre za večkratno ponavljanje istega tonskega zaporedja med izvajanjem dnevne rutine npr.
med previjanjem. Otroke na tej starostni stopnji pritegne petje odrasle osebe, ob njem tudi
sami izvajajo zvoke določene višine. Okrog drugega leta so sposobni ponoviti krajšo melodijo,
ki je podobna zapeti pesmi. Za pomnjenje točno določenega tonskega zaporedja je potrebno
večkratno ponavljanje. Do tretjega leta starosti svoja doživetja o poslušani glasbi najlažje
izrazijo z gibanjem – npr. v počasnem, hitrem, zelo hitrem tempu. Vendar je njihovo gibanje le
za kratek čas usklajeno z glasbo. Ob koncu prvega starostnega obdobja pa je slučajnih gibov
vedno manj, pogosteje so usklajeni z ritmom. V tem času imajo otroci tudi veliko željo po
igranju na ritmične instrumente, vendar je točnost spremljave šibka, ustvarjanje glasbe pa je
popolnoma spontano.

Učenje pesmi starejših otrok navadno poteka v skupnem prostoru, kjer jim ena izmed
strokovnih delavk izbrano pesem v pravilni intonaciji zapoje ob igranju na klavir. Uvodni
seznanitvi s pesmijo sledi pogovor o tematiki, ki se pojavi v pesmi. Nato vzgojiteljica pesem še
enkrat zapoje in spodbudi otroke k pripevanju. Spremljava na različna glasbila pričara
pestrejše vzdušje, otroke motivira k hitrejšemu pomnjenju in v končni fazi k sodelovanju ter
hitrejšemu učenju. Če imamo na razpolago tudi zvočni posnetek pesmi, ki se je želimo naučiti,
ga predvajamo. Otroci pogosto izražajo željo po večkratnem poslušanju iste skladbe, kar pri
njih vzbuja zadovoljstvo in veselje.

Za nadgradnjo iz pesmi pogostokrat izpeljemo glasbeno-didaktične igrice, pesem ob petju
gibalno ponazorimo ali poskrbimo za spremljavo z ritmičnimi glasbili. Otroci so pri tej starosti
že sposobni spremljati lastno in tuje petje, vendar pa je točnost glasbenega izvajanja pogojena
s krajšim časovnim obdobjem.

Po četrtem letu se pojavi gibalno in likovno nakazovanje poteka ritma in melodije. Velik
odstotek gibov, ki jih otrok naredi na podlagi slušnih vtisov, ritmično ali melodično sovpada
s predvajano glasbo. Tudi likovno nakazovanje poteka ritma in melodije je vedno bolj
natančno (npr. nariše krivuljo nizkih in visokih tonov, riše dolge in kratke črte za prikazovanje
dolžine tonov). Pri tej starosti se otroci o poslušani glasbi izražajo tudi besedno. Z besedami
označijo razpoloženje v skladbi in ugotavljajo zvočne značilnosti glasbe.

Glasba je sredstvo, s katerim otroku omogočimo celosten razvoj
Otrok naveže prve stike z glasbo v družinskem okolju, saj je navadno mama tista, ki mu že v
prenatalnem obdobju posreduje svoje izkušnje o glasbi. Kljub nezavednemu doživljanju naši
možgani že shranjujejo informacije, ki nam bodo v kasnejših situacijah prišle še kako prav.
Nadaljnja uporaba teh izkušenj je odvisna od vsakega posameznika. Lahko jih uporabi kot
izhodišče pri nadgradnji glasbenega znanja ali pa jih ovrže in na njih ne gradi novih spoznanj.

Kot pravi avtorica (Pesek 1997), ima glasba pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo, saj prispeva k
uresničevanju široke palete vzgojno-izobraževalnih ciljev. Glasbene izkušnje spodbujajo
raziskovanje drugačnih in novih idej ter povečajo otrokovo izražanje čustev. Glasba
posameznika vodi k razmišljanju in reševanju problemov, ob petju in poslušanju pa si otrok
pridobiva tudi besedni zaklad. Prav tako so glasbene izkušnje pomembne pri otrokovem
fizičnem razvoju, saj si ob petju, igranju instrumentov in ritmičnem gibanju pridobiva in
povečuje nadzor nad svojim telesom in tako lažje raziskuje okolje.
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Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce. Ljubljana: Založba Obzorja.
Pesek, A. (1997). Otroci v svetu glasbe. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
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Seznanitev z novo pesmijo

Povzetek
V svojem referatu sem predstavila, kako otroke seznaniti z novo pesmico ter na kaj
moramo biti še posebej pozorni, da bi otrokom bilo učenje le-te čim bolj prijetno.

Ključne besede: kriteriji za izbor pesmi, nova pesem, učenja nove pesmi.

Pesem je za predšolskega otroka prva glasba. Petje pesmi je izhodišče, pot in je cilj
predšolske vzgoje. Ker je pesem prva orientacija v svetu glasbe, mora otroka dobro
uvesti v svet (Voglar, str. 47). Prav je, da bi otrokom pesem in glasbo nasploh približali in
prikazali v najlepši luči, zato je za učenje pesmi zelo pomemben postopek učenja nove
pesmice. Vsi si želimo, da bi se otroci z veseljem učili novih pesmi, zato moramo
glasbeno dejavnost pripraviti na za otroke čim bolj zanimiv in prijeten način. Prav tako
moramo biti pozorni na to, da izberemo otrokom primerno pesem.

Kriteriji za izbor pesmi:

- besedilo pesmi mora biti preprosto in otrokom blizu (poznana situacija, dogodki,
živali, ipd.),

- jezik naj bo preprost in njim razumljiv, zaželjene so tudi rime in ponavljanje
besed,

- pesem, ki jo izberemo, mora biti v ustreznem glasovnem obsegu,

- otroke pritegne tudi razgiban ritem in spevne melodije,

- preden pričnemo s petjem, moramo dati ustrezno intonacijo,

- učenje pesmi mora potekati celostno (besedilo in melodija skupaj),

- petje pesmi lahko povežemo z gibanjem, vendar šele, ko obvladajo pesem v celoti
(Denac, Ilič 1993, Voglar 1973).



Umetnost v vrtcu282

Primer dejavnosti iz prakse

Tema: petje pesmi.

Enota: seznanitev z novo pesmijo (Ježek in medved, M. Voglar).

Globalni cilji:

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.

Cilji:

- otrok doživi pesem in jo delno osvoji,

- otrok ustvarjalno gibalno izrazi vsebino pesmi.

Metode dela:

- metoda prepevanja, metoda poslušanja, metoda razgovora.

Oblike:

- skupna, skupinska.

Sredstva:

- pesmarica, žigi in kartončki z živalmi, zvončki in boben.

Med področne povezave:

- jezik: splošna raba govora, usvojitev neznanih besed v pesmi,

-  gibanje: ob petju pesmi (oponašanje gibanja živali).

Metodični koraki:
Otroci so si ogledali glasbeno dramatizacijo z naslovom »Ježek Bežek se pripravlja na
zimo«. Predstava jim je bila zelo všeč predvsem zaradi glasbenih vložkov (petje živali in
vmesno igranje na klavir, flavto, zvončke in Orffove inštrumente). Pokazali so interes za
petje teh pesmi, zato sem se odločila, da se z eno izmed njih tudi seznanijo.

S pomočnico sva se oblekli v ježa in medveda ter jim pesem zapeli v obliki igre vlog.
Začetni del sva zapeli skupaj, nato je pomočnica zapela besedilo, ki ga poje medved, jaz
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pa zatem besedilo, ki ga poje jež. Otroke sem nato vprašala, če bi se pesmice naučiti in
takoj so bili pripravljeni na učenje. Najprej sem jim pesem prebrala, nato smo se
pogovorili o vsebini pesmi. Preverila sem, če razumejo vse besede, ki so v pesmi in če jim
je besedilo razumljivo. Povabila sem jih k pripevanju pesmi in po nekaj ponovitvah smo
pesem že skupaj zapeli. Preden smo začeli s petjem, sem jim dala intonacijo s pomočjo
majhnega sintetizatorja.

Naslednji dan smo se razdelili v dve skupini na dečke in deklice. Dečki so dobili na roko
žig medveda in se postavili na desno stran, deklice pa žig ježa ter se postavile na levo
stran. Ko sem dvignila kartonček z medvedom, so peli fantje, ko pa kartonček z ježem, so
pele deklice. Ko sem dvignila oba kartončka smo peli vsi skupaj.

Naslednji dan smo petju dodali še gibanje in se zopet razdelili na fante in dekleta. Sprva
smo poskusili samo gibanje s pomočjo inštrumentov. Ko sem igrala na boben, so se
gibali fantje, ko pa sem igrala na zvončke, so se gibale deklice. Skušali so oponašati
gibanje obeh živali.

Nazadnje smo gibanje popestrili s pesmijo. Fantje so hodili počasi, z zravnanimi nogami
(ravna kolena), deklice pa so drobno stopicljale po prstih. Hitrost gibanja so prilagajali
dinamiki pesmi.

Zaključek
Pesem je bila preprosta in spevna, zato so jo otroci brez večjih težav večinoma hitro
usvojili. Samo učenje smo popestrili z igrami vlog ter posnetkom, kar je zagotovo
popestrilo petje in mu dalo še večji pomen. Otroci so si z zanimanjem ogledali posnetek
in se ob njem nasmejali ter na koncu sami sebi tudi zaploskali. Najbolj pomembno se
mi zdi to, da so otroci pesem čustveno doživeli in pri samem učenju uživali, kar je bil
tudi moj cilj in na podlagi tega sklepam, da je bil izbor pesmi dober.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Denac, O. (2010). Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Ljubljana: Debora.
Denac, O., Ilič, O. (1993). Ko pojem plešem. Radovljica: Didakta.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu. Maribor: Založba Obzorja.
Voglar, M. (1973). Otrok in glasba. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
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Lucija Poslek, dipl. vzgojiteljica, OŠ Rogatec, enota vrtec

Obudimo ljudsko pesem v vrtcih

Povzetek
Ljudska pesem je del kulturne dediščine, je tradicionalna in večinoma ustno
prenesena, ljudje jo sprejmejo, prenašajo naprej. Se kdaj vprašamo, kaj starši, stari
straši danes pojejo vnukom? In kaj pojemo v vrtcih? Je slišati ljudsko pesem? Otroci
radi prepevajo, dajmo jim možnost prepevanja tudi slovenskih ljudskih pesmi. V
referatu smo sprva predstavili teoretična izhodišča, ki se nanašajo na zastopanost
pesmi v vrtcih. V zadnjem delu pa je predstavljen primer lastne prakse in odziv otrok
ter staršev na ljudsko pesem.

Ključne besede: ljudska pesem, glasba, vrtec, otrok, prepevanje

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pesem v vrtcu
Pri glasbenih dejavnostih smo se odločili, da bi otrokom radi predstavili več ljudskih
pesmi. Prva misel pri sprejemanju te odločitve je bila, da je v naših družinah vedno manj
slovenskih pesmi, še manj pa slovenskih ljudskih pesmi. Čeprav je okolje, v katerem
živimo in delamo, spodbudno v smislu ohranjanja ljudskih običajev, je ljudske pesmi
malo.

Po Kurikulumu za vrtce (1999), so pesmi uvrščene na področje jezika, če gre za brano ali
govorjeno pesem, in na področje umetnosti, kamor uvrstimo uglasbene pesmi. Na
področju umetnosti, glasbenih dejavnostih otrok ritmično izreka enostavne ljudske in
otroške izštevanke ter šaljivke ter poje in posluša otroške, ljudske in umetne pesmi v
obsegu svojega glasu. Pesem je v našem vrtcu dobro zastopana, predvsem med čakanjem
na obroke, za umiritev ali zaključek in na sprehodu, manj pa kot glavna, usmerjena,
dejavnost. Slednje je v večji meri prisotno takrat, kadar želimo otroke naučiti, jim
posredovati novo pesem.

Petje na otroka deluje pomirjajoče, prevzame jih zvočna in ritmična struktura, kasneje
pa sledi povezovanje tega z vsebinami in pomenom pesmi. Petje veseli tudi tiste otroke,
ki imajo slabše razvite glasbene dispozicije. Po navadi, ko vzgojitelj poje, se mu otroci
radi pridružijo s pripevanjem ali izrekanjem besed, zato naj jim bodo za zgled (Kordigel
in Jamnik 1998).
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Ljudska pesem
Ljudske pesmi spremljajo človeka že iz najstarejših časov. Zanje je značilno, da so se
prenašale ustno, večinoma so napisane v narečju, besedilo iste pesmi se je zaradi
prenašanja spreminjalo in dobivalo pokrajinske posebnosti. Vsebina otroških ljudskih
pesmi je odvisna tudi od okolja, v katerem otrok živi (Stražar 1980).

Primer iz prakse
V kombiniranem oddelku 2–4 let smo otroke seznanili in jim usmerjeno posredovali
dve slovenski ljudski pesmi; Majhna sem bila in Lisička je prav zvita zver, vsakodnevno
pa večje število slovenskih ljudskih prstnih iger in izštevank. Tudi poslušanja ljudske
glasbe ne manjka, še posebej ob prihodih in odhodih otrok.

Avtor (Bogota 2006) navaja, da bodo otroci spoznali, ohranjali in negovali pomen
ljudske pesmi in ljudske instrumentalne glasbe le, če bodo spoznali tudi navade ljudi,
običaje in kraje, v katerih je ta glasba nastala ali se izvajala. Strokovni delavki sta
otrokom predstavili ljudski običaj ličkanja koruze. Otroci so dobili ličkano koruzo in jo
sami naluščili, posušili in z njo

Slika: Izdelava ropotuljic

napolnili lončke za ropotuljice. Pri luščenju so se pogovarjali o opravilih nekoč, kasneje
pa so zaigrali na ropotuljice in ob tem prepevali. Strokovni delavki sta na ta način želeli
otrokom vsaj malo približati ljudski običaj, da bi otroci lažje spoznali našo tradicijo,
spoznali navade ljudi nekoč in danes ter spoznali, da se ljudje in okolje, družba in
kultura spreminjajo.

Odzivi in sprejetost pri otrocih, starših
V kombiniranem oddelku izbiramo pesmi, ki so primerne za otroke obeh starostnih
skupin. Pesem Majhna sem bila so osvojili zelo hitro in jo nekateri mlajši že v celoti
zapojejo. Dodali smo še male ritmične instrumente, na katere so sprva igrali vsi otroci,
nato pa so se razdelili v skupinici, kjer so eni igrali oz. spremljali na male ritmične
instrumente, drugi pa rajali v krogu. Otroci so z igranjem in rajanjem vztrajali do konca
pesmi in se z veseljem tudi zamenjali, česar pa vsi niso zmogli pri pesmi Lisička je prav
zvita zver, ki je daljša in zahtevnejša.

Pesmici so otroci osvojili z vsakodnevnim prepevanjem pesmi in poslušanjem ter
pripevanjem ob predvajanju. Utrjevali smo jo tudi z glasbeno didaktično igro Lovec in
lisica, katere cilj je bil prepoznavanje barve instrumenta. Pri predstavitvi glasbeno
didaktične igre je bilo potrebne več pojasnjevanja vsebine in posameznih besed v pesmi.
Otroci pesem zelo radi prepevajo, starejši jo zapojejo že skoraj v celoti, ob koncu pesmi
radi pokažejo »figce«, ki jih lisica kaže lovcu. Obe ljudski pesmi je slišati med igro v
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igralnici, na sprehodih, v garderobi, ko otroci spontano začnejo prepevati; sprva
posameznik, ki se mu pridruži vrstnik in ob koncu še celotna skupina.

Odziv staršev je bil pozitiven, povedali so, da nekaj ljudskih pesmi poznajo delno ali
drugače, kot jih prepevamo v vrtcu. Odziv enega izmed staršev je bil: »Sin je začel
prepevati pesem Lisička, ki ste jo peli v vrtcu, in sem mu želel/a pomagati pa besedila
nisem znal/a. Zato sem besedilo poiskal/a na spletu in že sva lahko skupaj prepevala.«
Tu je opaziti zadovoljstvo staršev in željo po ljudskih pesmih, ki jih želijo prepevati
skupaj z otroki.

Zaključek
Ljudski pesmi sta bili izbrani za obe starostni skupini in med otroki odlično sprejeti.
Predvsem nam je bilo pomembno, da smo pri utrjevanju pesmi zajeli različne
instrumente: od lastnih, izdelanih, do malih ritmičnih – Orffov inštrumentarij.
Spoznali smo, da je potrebno vsakodnevno prepevati in otrokom pogosteje predvajati
ljudsko pesem. Tudi mlajšim otrokom bi s slikopisi pesmi lahko še bolj približali in jo
na ta način utrjevali. Tudi v prihodnje bomo še naprej posegali po ljudskih pesmih,
predvsem načrtovano, da bodo otroci preko pesmi spoznali različne izraze v ljudski
pesmi.

Literatura:
Bogota, B., Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta.
Kordigel, M. in Jamnik, T. (1999). Književna vzgoja v vrtcu. Ljubljana: DZS.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Uporabnost glasbenih terapevtskih
metod pri delu s predšolskimi otroki

Povzetek
Glasba je del našega življenja, ki nas obdaja že od najzgodnejših let. Pri otrocih in
odraslih izzove občutke in čustva ter je ena izmed najučinkovitejših oblik
neverbalne komunikacije. Uporabljamo jo za razvoj inteligence, spodbuja
ustvarjalnost, vpliva na čustva, vedenje ter celo na fiziološko delovanje telesa. V
prispevku želim predstaviti glasbene tehnike, ki jih v okviru glasbenih dejavnosti
izvajamo v vrtcu z otroki. Ob tem pa upoštevamo njihove individualne razlike
(sposobnosti otrok, znanje, njihove interese in starost). Glasbene dejavnosti, ki jih
izvajamo skupaj z otroki, vplivajo na številne dejavnike otrokovega celostnega
razvoja, glavni temeljni vidik glasbene terapije pa je njegov čustveni odziv na glasbo.

Ključne besede: predšolski otrok, emocionalni razvoj, socialni razvoj, vpliv
glasbenih dejavnosti, muzikoterapija.

Vpliv glasbe na predšolskega otroka
V osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja so se pričele pojavljati študije, ki so
dokazovale, da glasba dobesedno spreminja strukturo razvijajočih se možganov že v
prenatalnem obdobju. Že samo pol ure glasbene terapije izboljša otrokov imunski
sistem, lajša stres, pospešuje socialne stike, spodbuja jezikovni razvoj in izboljšuje
otrokove motorične spretnosti (Campbell 2004). Otrok se v predšolskem obdobju
intenzivno razvija v svojem telesnem razvoju in procesnem oblikovanju osebnosti ter v
kulturni razsežnosti. Pri tem je dobro, da otrok glasbene dejavnosti aktivno izvaja. Petje
pesmi, ritmična izreka besedil, glasbene improvizacije, izdelava ritmičnih glasbil,
gibanje in ples ob glasbi spodbujajo otrokove čute, razvijajo njegov motorični razvoj,
aktivirajo čustveno-doživljajski svet ter spodbujajo socialne vezi z drugimi (Rotar Pance
2006). Avtorica Denac je v raziskavi dokazala pozitivne vplive glasbene vzgoje na
predšolskega otroka. Rezultati so pokazali, da glasbene dejavnosti spodbujajo
zanimanje, samozaupanje, sodelovanje, pozitivna čustva, razvijajo občutljivost za
estetsko interpretacijo, notranjo motivacijo, sposobnost vokalne, inštrumentalne in
gibalne ustvarjalnosti, glasbeno pomnjenje, slušne zaznave, usmerjeno pozornost,
glasbeno pomnjenje, slušne zaznave in predstave, gibalno, likovno izražanje glasbenih
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vsebin ter omogočajo in tudi spodbujajo socialni razvoj (Denac 1997). Raziskave nam
dokazujejo, da ima glasba integrativno razsežnost, saj poleg glasbenega razvoja
spodbuja napredovanje na celostnem (afektivno-socialnem, psihomotoričnem in
kognitivnem) področju (Sicher-Kafol 2001).

Pevska terapija
Pevska terapija je v prednosti pred muzikoterapijo zato, ker poleg sproščenega
poslušanja glasbe otrok s pomočjo vokala izloča stres ter napetosti iz uma in telesa v
obliki zvoka. Pri pravilnem petju oz. izvajanju tona (pomemben je pravilen dih) možgani
sprejmejo večje količine kisika, kar omogoča boljšo »prezračenost« možganov. Tako so
otroci bolj zbrani, izostrijo spomin, zmanjša se jim utrujenost in bolje spijo. Petje se
uporablja za artikulacijo, izražanje misli, čustev in ritma. S skupinskim petjem
posameznik razvije večje samozavedanje (medosebno čutenje) in zavedanje prisotnosti
drugih posameznikov (Pevska terapija – sproščanje s petjem, 2005). Skupinsko petje
pomaga otroku, ki ima težave pri komunikaciji z drugimi, pri nadzorovanju impulzivnih
izbruhov svojih misli. Učenje pesmi in pevski nastop razvijeta samozavest, samokritiko
in disciplino (prav tam).

Modeli, ki jih uporabljamo pri glasbeni terapiji

• Gertruda Orffa – njegov model izbiramo glede na otrokovo osebnost. To je model,
ki temelji na igranju Orffovih inštrumentov. Po vsebinski zasnovi model posega
na osem področij dela: zaznavanje in opazovanje, izziv, obliko, prostor, čas, govor
in komunikacijo. Za otroke s težavami v socialnih stikih je sprejemljivo izražanje
čustev težavno. Z ritmi, zvoki, toni, besedami in gestami, ki pridejo iz okolja do
njih in njihovimi odzivi na to, je omogočeno dovolj varno in ustrezno izražanje
čustev. Izzivi, ki jih izzove igranje na Orffova glasbila, omogočajo tudi spontane
miselne povezave med izvajanimi toni in preteklimi izkušnjami ter sedanjim
okoljem. Navadno spodbudi iniciativnost udeležencev. Od vzgojitelja zahteva
veliko toleriranja, ki naj bi spodbudilo toleriranje udeležencev. Pri agresivnih
otrocih je običajno reakcija, da med igranjem doživijo sprostitev, zabavo, izražanje
čustev, ki se spodbujajo, in občutke zadovoljstva med uspešno izvedeno vajo.
Zato otroku za doseganje teh ciljev ni potrebno uporabljati nasilnega vedenja
(Pepelnak Arnerić 2008).

• Model Gianluigija di Franca – uporablja glas kot ekspresijo čustev in pojmuje
glasbo na dva načina: kot sredstvo pri terapiji ali kot terapijo samo. Pri petju se
pojavi težava, saj je človekov glas poseben instrument in je del lastnega telesa,
medtem ko je glasbilo sredstvo za stik z drugimi, je lahko hkrati tudi objekt, za
katerega se skrijemo. Glas pa je avtomatično in neposredno izražanje lastnega
telesa. Model je zastavljen v skupinski obliki in je razdeljen na pet področij: vaje
za ogrevanje, vaje ritma in gibanja, melodične vaje, vaje za razvijanje ustvarjalnosti
in komunikacije v skupini in petje ob gibanju telesa.

• Newhamov model – vključuje zdravljenja s petjem. Glas ima svojo barvo, z njim
izražamo svoje občutke, srečo, jezo, evforijo, depresivnost in drugo. Posebno vlogo
pripisujemo petju, saj prihaja neposredno iz naše notranjosti. Zadrege pri petju
nastajajo prav zato, ker je glas najintimnejši, najbolj individualen instrument, ki
izzveni v govoru in pri petju, je pa pri petju veliko bolj neposreden kot pri
govorjenju, ker lahko govor na vsebinski intelektualni ravni prekrije duševno
stran, petje pa ne (Pepelnak Arnerić 2008). Ritem, strukture in urejenost v glasbi
so pomemben dejavniki pri vzpostavljanju začetnih stikov s čustvi, ki jih imajo
otroci v skupini. Skupinsko muziciranje prinaša možnost vzpostavljanja
ustreznih stikov z drugimi. Uspešno sodelovanje v glasbeni skupini in pri
različnih glasbenih dejavnostih je pomemben vidik samovrednotenja, ki je, kadar
ni ustrezno, pogosto vzrok za nasilno vedenje pri otrocih.



289

V tabeli bom opisala naslednje glasbene dejavnosti, ki izboljšujejo in pomagajo otroku
razvijati socialni in emocionalni vidik njegovega razvoja.

Prikaz glasbeno terapevtskih tehnik pri delu z različnimi skupinami otrok s posebnimi
potrebami (Caf. 2008, str. 48–51).
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Zaključek
V svojem prispevku sem se osredotočila na konkretne glasbene dejavnosti, ki jih
izvajamo v vrtcu, le da sem jih ovrednotila iz vidika muzikoterapije. Te navedene
dejavnosti imamo zapisane v kurikulu za vrtce in jih uresničujemo v okviru štirih
različnih področij (glasbeno izvajanje, poslušanje glasbe, ustvarjanje v glasbi in ob
glasbi ter glasbene sposobnosti in spretnosti). Ko izvajamo vzgojno-izobraževalni proces
na tem področju, je potrebno oblikovati glasbeno vzgojo kot celostni proces, saj je otrok
v tem obdobju še posebej čustven in ravno čustveni procesi spodbujajo aktivnosti na
spoznavnem in gibalnem področju. Ker pa se zavedamo, da so si otroci med sabo zelo
različni, imajo posledično tudi različne glasbene sposobnosti, ki se pri nekaterih
pokažejo prej, pri nekaterih pa kasneje. Zato vzgojitelji te dejavnosti izvajamo
prilagojeno otroku oz. otrokom in če glasba v oddelku dnevno „živi“, postane del
otrokovih aktivnosti, ki jih otroci želijo izvajati venomer znova, posledično pa se
spremeni otrokov odnos do glasbe in tudi cela skupina doživlja glasbo kot aktivnost, ki
povezuje in krepi socialne vezi.
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Helena Klobasa, dipl. vzgojiteljica, OŠ Lenart – enota vrtec

Dramatizacija: Mali bober in odmev

Povzetek
Vsebina referata se nanaša na povezavo med kurikularnim področjem jezika kot
izhodiščem in na proces ustvarjanja na področju umetnosti. Končni izdelek je bila
dramatizacija. Aktivna vloga otrok in participacija sta se odražali v vseh fazah
procesa: zamišljanja, načrtovanja in izvedbe kostumografije, scene, zvočnih afektov
ter v končni izvedbi dramatizacije. Otroci so se srečali z vrsto izraznih sredstev, ki so
jih skozi kreativno dramo popeljale v končni izdelek, katerega so delili z občinstvom.
Spodbudno in ustvarjalno učno okolje ter ugodna klima sta otrokom omogočala
doživljanje, podoživljanje, nadgradnjo ter kreativno razširitev zamisli skozi
umetniške zvrsti izraznega plesa, likovne, glasbene, dramske in AV dejavnosti.
Otroci so svoje zamisli uresničili, jih osmislili ter vključili predhodna znanja.
Sprotne skupne evalvacije (ob posnetkih) so potekale ob izmenjavi mnenj v času
procesa in so služila kot izhodišča za nadaljevanje. Možnost vzporednega,
spontanega, likovnega izražanja vtisov (likovni kotiček), ki je odražal odsev
otrokovega subjektivnega doživljanja zgodbe in procesa nastajanja, je bil povod za
likovno razstavo. Vsebine so dokumentirane z zvočnimi in video posnetki,
grafičnimi zapisi, fotografijami in plakati. Aktivno vključeni so bili tudi starši in
ostali oddelki.

Ključne besede: kreativna drama, participacija otroka v vseh fazah procesa, izrazna
sredstva, dokumentiranje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V prispevku želim opisati primer iz prakse, iz katerega je razviden otrokov kreativen
pristop h gledališkim dejavnostim in vzporedna participacija otroka v vseh segmentih
procesa. Vloga vzgojitelja se je odražala le v vlogi usmerjevalca. V prispevku je prikazano
dokumentiranje na različne načine ter možnost, da otroci iz njega izhajajo v
nadaljevanju ustvarjanja, ko vrednotijo lastne zamisli. V kontekstu razvijanja zamisli
se odraža tudi individualnost in socialna komponenta otroka – pripravljenost na
sodelovanje. Kot vzgojiteljica vidim svojo vlogo v tem, da otroku omogočim, da preko
aktivne udeležbe v soustvarjanju razvija lastne potenciale ter pridobiva na
kompetencah. Prispevek tako predstavlja participacijo otrok v mnogih pogledih,
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predvsem pa kot kompetentno bitje, ki zmore, če mu to omogočimo in dopuščamo.
Dokumentiranje v času procesa je predstavljajo temelj tudi osebnim refleksijam oz.
(samo)evalvacijam, ki imajo za osebno in profesionalno rast strokovnega delavca
ključno vrednost (Polak 2007; Valenčič Zuljan 2012).

Prioritetna strokovna izhodišča in vodila v konkretnem primeru, so poleg ciljev in
smernic Kurikula za vrtce (1999) predstavljale teorije koncepta Reggio Emilia in t. i.
kreativne drame oz. drama v vzgoji po Korošec (2006, 2011). Pri zapisu kreativne drame
sem se osredotočila predvsem na ustvarjanje učnega okolja, ki izzove otrokovo željo po
kreativnosti, vštevši ustrezne didaktične pogovore. Izhajanje iz zamisli otrok,
vključevanje idej v dejanski proces izvedbe, doživljanje in podoživljanje ter
dokumentiranje v fazah ustvarjanja predstavljajo primarne prvine procesa.

Izhodišče za dramatizacijo
Pravljica v slikanici za otroke Mali bober in odmev (MacDonald, A., Fox-Davies) je bila
izbrana v okviru projekta porajajoče se bralne pismenosti pri predšolskem otroku. V
projektu delujemo s skupnim ciljem, da se poleg ostalih kurikularnih področij okrepi
tudi sposobnost funkcijske in metafizične rabe jezika (Kurikulum za vrtce 1999) ter
grafomotorika (npr. širjenje besednjaka, izboljšanje sporazumevalnih zmožnosti,
pripovedovanja, simbolne pretvorbe, socialne interakcije, drobno-gibalnih spretnosti).
Slednje, poleg ostalega, pripomore otrokom lažji vstop v šolo.

Didaktični pogovori Didaktični pogovori Didaktični pogovori Didaktični pogovori Didaktični pogovori so bili načrtovani s ciljem zastavljati vprašanja, ki izzovejo v
otroku poslušanje in meta-kognicijo. Po Skubic (2009) predstavlja otrokovo vedenje o
poslušalskih in pogovornih strategijah temelj v razvoju pismenosti otroka in kasnejše
uspešnosti v šoli.

Dokumentiranje Dokumentiranje Dokumentiranje Dokumentiranje Dokumentiranje je potekalo z diktafonom, digitalnim fotoaparatom s kamero ter
grafičnimi zapisi izjav. Diktafon se je izkazal za zelo praktičnega z več vidikov, in sicer
z vidika shranjevanja zamisli in idej, ki smo jih posneli, z vidika evalvacij, kot tudi z
vidika praktične rabe – vsepovsod smo ga jemali s seboj. Video posnetki digitalnega
fotoaparata, ki so služili med drugim tudi skupnim evalvacijam (tako odraslih kot
otrok), so dokument, skozi katerega sta razvidna razvoj in napredovanje idej otrok ter
hkrati nadgradnja simbolne igre v že, dovolim si reči, igralske sposobnosti. Ne gre
izvzeti vzporednega odpravljanja neprijetnega občutka oz. zadržanosti pred občinstvom
in posredno dvig samopodobe otrokom. Nastopi otrok pred občinstvom niso bili povsem
nova izkušnja, so pa bili prva, kjer so celotno predstavo oz. dramatizacijo vodili sami.

Potek dejavnosti od izhodišča do dramatizacije
Branje pravljice v slikanici Mali bober in odmev ob različnih priložnostih je bilo
izhodišče pripovedovanja s tendenco razvijati samostojno pripovedovanje.
Pripovedovanja otrok so dokumentirana z video posnetkom (otroci so posnetke
individualno vrednotili). Zgodba se je otrok dotaknila v večji meri, kot je bilo
pričakovano. V nadaljevanju sem sledila naslednjim ciljem:

- razvijanje in prenos izražanja istih doživetij, pridobljenih ob vsebini pravljice,
izraženih na verbalni ravni v umetniški jezik dramske umetnosti v povezavi z
ostalimi kurikularnimi področji in zvrstmi umetnosti.

- Participacija otroka v celotnem procesu od izhajanja iz otrok, načrtovanja razvojno,
procesno, vključujoč njihove zamisli in mnenja, do skupnih evalvacij z refleksijo
skozi ves proces.

- Proces dela dokumentirati z raznolikimi sredstvi (kamera, fotoaparat, diktafon,
grafični zapisi, plakat …) in slednje uporabiti kot izhodišče za nadaljevanje procesa,
pri evalvacijah ter spremljanju otrokovega razvoja.
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- Sodelovanje z drugimi oddelki, s starši, z okoljem (priložnostno in načrtno).

- Upoštevati razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških
področjih z vednostjo, da se pri posamezniku odraža na individualen način,
zaradi česar lahko prihaja do odstopanj pri nekaterih teorijah.

- Ustvariti ugodno socialno klimo in učno okolje, kjer lahko otrok izrazi svoje
ideje in zamisli brez zadržkov v vednosti, da je sprejet tako on, kot njegovo mnenje
(skupinsko delo kot prostor intime).

- Načrtovanje in priprava didaktičnega pogovora z otroki s poudarkom na
postavljanju enopomenskih in večpomenskih vprašanj. Osnovno vodilo: strpnost
pri poslušanju, spodbuda k izražanju zamisli, da skozi pogovor (ali kasneje) do
odgovora pride sam. Dopustiti, da otrok išče, raziskuje in najde rešitev na idejno,
organizacijsko ali izvedbeno nalogo oz. problem in ga pri tem podpreti in mu
omogočiti, da sam pride do spoznanja v navezi vzrok – posledica. Refleksije z
otroki.

Princip enopomensko in večpomensko zastavljenih vprašanj se je kasneje izkazal za
ključnega, da so otroci razmišljali in iskali odgovore sami. Pomen razvoja
metakognitivnih kompetenc.

Evalvacije so bile temelj za spremljanje otroka pri odzivanju na srečanja z umetnostjo,
saj je bil v vlogi umetnika otrok sam. Navedeno je pripomoglo k prožnemu,
nesugestivnemu oblikovanju izkušenj brez poseganja v naravni tok razvoja otrokovih
zamisli.

Faze načrtovanja in izvedbe
Otroci predlagajo, si zamišljajo Otroci predlagajo, si zamišljajo Otroci predlagajo, si zamišljajo Otroci predlagajo, si zamišljajo Otroci predlagajo, si zamišljajo – zemljevid idej. Didaktičen pogovor je posnet z
diktafonom. Pogovor je potekal v več skupinah z namenom, da so slišani vsi.

FFFFFaza zbiraza zbiraza zbiraza zbiraza zbiranananananja infja infja infja infja infororororormacimacimacimacimacij o gibanj o gibanj o gibanj o gibanj o gibanju in videzu junakju in videzu junakju in videzu junakju in videzu junakju in videzu junakooooovvvvv. Osrednje vprašanje je bilo, od
kod pridobiti informacije. Prinašali so knjige, slike (bila je tudi ideja, da obiščemo
živalski vrt). Kasneje se spomnijo na spletno povezavo YouTube. Nekaj otrok je že
poznalo večino črk. Zapis teme oz. besede na list je zadostovalo, da so na spletnih
straneh samostojno poiskali posnetke ali fotografije živali1 , želvo pa so lahko opazovali
tudi v terariju-akvariju v sosednji igralnici. Otroci so imeli zmeraj možnost posegati po
razpoložljivih virih. Vzporedno so improvizirali gibanje živali – ustvarjalni gib.

Načrtovanje izdelovanja kostumov in izvedbaNačrtovanje izdelovanja kostumov in izvedbaNačrtovanje izdelovanja kostumov in izvedbaNačrtovanje izdelovanja kostumov in izvedbaNačrtovanje izdelovanja kostumov in izvedba. Otroci so želeli kostume čim bolj
približati naravnemu videzu junakov. Konstruktivno razmišljanje se je pokazalo že
takrat, ko so se spomnili, da so na predstavi vrstnikov videli »tisto belo stvar« (vrteks), ki
bi jo lahko uporabili tudi sami. Vključili so še papir, karton, barve. Presenetili so z
domiselnostjo in doslednostjo in prišli so do ugotovitev, kot npr., da ima bober drugačne
barve rep kot vidra, kar jih je posledično privedlo do mešanja barv do ustreznega
barvnega tona; da bodo hitreje izrezovali, če bodo rezali dva papirja hkrati; da je npr.
lažje lepiti na »vrteks«, kot pritrjevati s spenjačem. Sodelovanje s starši se je kazalo
najbolj pri aktivni vključenosti zbiranja materialov. Deklici, ki jo je navdušila želva, je
oče pomagal izdelati izviren želvji oklep.

Sledilo je preizkušanje funkcionalne rabe kostumov in igra vlog. Pri preizkušanju
prvega kostuma so npr. ugotovili, da je boljše lepiti na »vrteks«, saj kovice bodejo. Poseben
izziv je predstavljal čoln, kjer je bilo ključno vprašanje, kako velik mora biti, da se bodo
lahko vsi junaki peljali v njem in kako ga premikati. Miselni izziv je predstavljal tudi
odmev, ki je nasploh buril domišljijo – odmev je namreč »zmeraj na drugi strani«, kot
pripoveduje vsebina pravljice. Kmalu so našli rešitev, kako se bo odmev v dramski igri

1  V skupinah 2. starosti so nameščeni računalniki s spletno povezavo, kar je
omogočalo vsakodnevno raziskovanje.
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premikal – spomnili so se stojala na kolesih, ki nam je sicer služilo za sušenje oblačil
v času zime.

Faza: prvi poskusi dramatizacije.
Čeprav so improvizirali junake iz pravljice ves čas, je igra vlog s kostumi in rekviziti
lahko povsem zaživela šele v tej fazi. Osrednji cilj je bil, da se je vsak izmed otrok lahko
večkrat vživlel v vsako izmed vlogo. Dramska igra je zaživela.

Razširitev dramatizacije.Razširitev dramatizacije.Razširitev dramatizacije.Razširitev dramatizacije.Razširitev dramatizacije. Pojavilo se je vprašanje, kako v dramatizacijo vključiti vse
otroke. Sklepanje kompromisov pri igri je bilo vsakdanje, saj so nekateri bili gledalci,
ostali »igralci«. Pogosto je bilo potrebno poseči, sicer bi prevladali karakterno močnejši.
Vključevanje že pridobljenih znanj v dramatizacijo je igro nadgradilo. Osebno
zadovoljstvo pa me je navdajalo pri vključevanju že predhodnih znanj ob spoznanju, da
so bili cilji preseženi. Na željo otrok je sledila izdelava kostumov tudi za breze.

Na predlog nekaterih smo dodali še nekaj jezerskih živali: žabo, polža in jezersko kačo
– ustrezno so temu sledile aktivnosti po že ustaljenem postopku: raziskovanje videza in
gibanja, izdelovanje kostumov, igra vlog in preizkušanje kostumov.

Ob koncu smo pripravili še likovno razstavo na temo Mali bober in odmev, katere nismo
načrtovali. Likovna dela so nastajala vzporedno in spontano (stalen likovni kotiček)
kot rezultat podoživljanja procesa in dramatizacije. Iz verbalne interpretacije likovnih
del otrok sem ujela močno čustveno doživljanje vsebine, prepleteno z empatijo. Likovna
dela so odražala vtise o čustvih junakov, kar so pogosto komentirali z besedami: » … ni
imel prijateljev, jokal je, ker ni imel prijateljev … žalosten je bil, solze sem mu naslikala«,
ipd.

Ves čas dramatizacije je vzporedno potekalo dokumentiranje procesa s plakati, ki so jih
otroci izdelovali in nadgrajevali. Plakatom so sledili tudi starši in pogosto se je pred
njimi razvijala diskusija, ko so otroci staršem pojasnjevali dogodke.

Zaključek
Čeprav ni bilo težišče v dovršeni obliki izražanja dialogov junakov, so otroci k temu
kljub vsemu težili. Posledica je bila, da so se pri prvih igrah vlog med seboj popravljali.
Razlogi za to ležijo predvsem v predhodnem pripovedovanju besedila, ki so si ga nekateri
do potankosti zapomnili. Teorija kreativne drame zagovarja (Korošec 2006), da otroci
besedilo preko procesa kreativno preoblikujejo. V konkretnem primeru se je zgodilo, da
so nekateri otroci želeli, da dialog ostane točno tak, kot je zapisano v besedilu pravljice.
Ker je dramska igra dobila nove razsežnosti z razširitvijo vlog, je šele takrat večina otrok
sprejela, da se skozi dramsko igro lahko izražajo spontano. Možnost vsakodnevnega
izvajanja dramske igre, kjer je bila aktivna igra izhodišče za nadgradnjo dramatizacije,
je pripomogla tudi k razvijanju socialnih kompetenc. Spontano vživljanje, izražanje ter
identifikacija z junaki so dramatizaciji dali dodano vrednost, saj je prav zaradi
subjektivnega doživljanja otrok postala enkratna in doživeta. Kreativna igra vlog je bila
tako primarno motivacijsko sredstvo, zaradi katere je čustven odnos (Retuznik,
Bozovičar 2012) do igre ostajal pozitiven ves čas. Intenzivnost doživljanja se je odražala
v idejah za izboljševanje scene, širitev vlog, vključevanje predhodnih znanj ter
kreativnosti dialoga. Likovni izdelki, ki so vzporedno nastajali, so bili še en pozitiven
parameter kreativnosti in individualnosti (Korošec 2006) doživljanja, saj je iz njih bilo
moč razbrati globino doživljanja celotnega procesa nastajanja, kjer je vsak izmed otrok
dobival potrditve. Zanimivo je bilo spontano komentiranje nekaterih likovnih del otrok,
kot npr.: …«to je mali bober, veš, to je Katja.« Iz slednjega komentarja je razvidno, da je fant
lik junaka povezal z vrstnico Katjo, ki je junaka Malega bobra najraje prevzemala in tudi
odlično interpretirala. Tudi njegova slika prikazuje Katjo v kostumu in ne Malega bobra
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iz slikanice. Naj tu dodam, da je ta ista deklica tekom celotne dramatizacije najbolj
napredovala z vidika izpostaviti se. Otrokom je bil omogočen njim lasten način učenja
(Retuznik idr. 2012) in izražanja, kjer je bila priznana njihova individualnost in
ustvarjalnost, kakor tudi izzvana domišljija.

  Moja vodila so bila preprosta, vendar pomembna, in sicer, da je to »njihova predstava«
ter da se mora vsak izmed otrok nekje najti in da omogočim čas in prostor za
podoživljanje situacij brez omejitev. Čeprav so otroci imeli veliko možnost za
preizkušanje kostumov in spreminjanje scene menim, da bi za to morali imeti še več
možnosti. Kasneje smo kostume in rekvizite dali na razpolago na igrišče. Nastajati so
pričele nove vsebine.
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Lutka kot motivacijsko sredstvo

Povzetek
Namen referata je predstaviti primer dobre prakse dela v vrtcu v drugem starostnem
obdobju. Lutka se je v vodene dejavnosti vključevala zgolj kot motivacijsko sredstvo,
ki je skozi projektno delo Senovo, moj kraj otrokom približala njihov rodni kraj
Senovo. Z lutko smo pobliže spoznali zgodovino Senovega, življenja ljudi, raziskali
različne kotičke ter spoznali poklic rudarja.

Ključne besede: lutka, lutka kot motivacijsko sredstvo, Perkmandeljc.

V življenju vsakega otroka je mesto za igro z lutko. Lutke privlačijo otroke že po naravi
in otroci se nikoli ne naveličajo igrati z njimi ali jih gledati v predstavi. Otrok ob lutki
podoživlja svoje občutke, kot so strah, jeza, raznovrstne težave ter si z njeno pomočjo
pomaga, da jih lažje reši, oziroma se z njimi sooči. Ravno zato je lutka odličen motivator,
vzgojiteljev pomočnik. Z lutko vzgojitelj lažje pristopi k otroku, naj bo to pri uvajanju v
vrtec, pri dnevni rutini, v katero spadajo hranjenje, nega, spanje, ali pa pri reševanju
težav, s katerimi se otroci soočajo v predšolskem obdobju. Prav tako je lutka odlično
motivacijsko sredstvo za katero koli dejavnost iz različnih področij kurikula.

Lutka je pomembno sredstvo za otrokov razvoj, saj spodbuja njegovo ustvarjalnost in
domišljijo. Z lutko otrok lažje razume svet okoli sebe, se z njim sooča, ga zaznava ter se
ob tem razvija na vseh področjih.

Lutka kot motivacijsko sredstvo
Lutka je otrokom veliko motivacijsko sredstvo za spoznavanje sveta in ljudi okoli sebe.
Otroci se z njo igrajo, zabavajo in seveda neizmerno uživajo. Ob tem pridobivajo nova
znanja in spretnosti, ne da bi se tega sploh zavedali. Kolenčeva (2010, str. 19) v svojem
magistrskem delu opisuje, kako vrtec Trnovo s pomočjo lutke uresničuje afektivno-
osebnostni in socialni kurikulum, saj pristope izkustvenega učenja, učenja z
odkrivanjem in problemske pristope dopolnjujejo s pristopom vzgoje z umetnostjo, ki je
vtkana v holistično paradigmo humanistično naravnanega in v otroka usmerjenega
vzgojno-izobraževalnega procesa.
Lutka je torej nekakšen posrednik oziroma povezovalec med vzgojiteljem in otrokom.
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Tako je vzgojitelju veliko lažje podajati nove vsebine, se otroku približati in ga ob tem
motivirati. To se je pokazalo tudi pri nas, ko smo s pomočjo škrata Perkmandeljca
spoznavali kraj Senovo. Na začetku sem imela pomisleke, da otroci lutki ne bi verjeli,
oziroma da lutka ne bo »zaživela«, vendar sem se zelo zmotila, saj so lutko takoj sprejeli
medse, se z njo pogovarjali, igrali, ji postavljali vprašanja, jo sprejeli.

Zavedati se moramo, da moramo kot vzgojitelji verjeti v moč lutk, jih pogostokrat uporabiti,
vendar s pravo mero in ob različnih priložnostih, pravi Majaron (2002, str. 35).

Projekt »Senovo, moj kraj«
Nekoč je bilo Senovo tipično rudarsko naselje. Stara kolonija je bila domovanje
rudarskih družin, v Novi koloniji so bile postavljene skupne peči za peko kruha. Malo
nižje je bila znamenita restavracija Kantina, ob križišču so kasneje postavili dolgo
stavbo s petimi lokali: pekarno, šiviljstvom, čevljarstvom, trgovino ter mesarijo. Na desni
strani vzpetine je bila dobro vidna gostilna, kjer so se odžejali »knapi«, največkrat na
dan »colnge« oz plače. Ljudje so živeli skromno in solidarno, želeli smo, da to začutijo
tudi otroci in pozitivne vrednote prenašajo naprej. S projektom smo želeli otrokom
vzgojiti čut do domačega kraja, popestriti delo in jih hkrati nekaj naučiti o domačem
kraju, ki ima čudovito tradicijo.

V pomoč in kot motivacijsko sredstvo nam je bila lutka Perkmandeljc, ki je nastala po
zgodbi in podobi učenca Osnovne šole XIV. divizije Senovo. Po pripovedovanju
njegovega dedka, ki je bil rudar, je Perkmandeljc škrat, ki je in mogoče še živi v rudniških
rovih. Varoval je rudarje pred nesrečami, v zameno pa jim pojedel malico. Najraje je imel
jabolka, kruh in kranjsko klobaso. Večkrat jim je rad tudi kakšno zagodel.

Prebrana zgodba, veliko otroške domišljije in nastala je lutka Perkmandeljc, ki je otroke
popeljala skozi kraj Senovo, da spoznajo značilnosti Rudnika Senovo ter da spoznajo
poklic rudarja na zanimivejši način.

Seznanitev z rudniškim rovom s pomočjo mimične lutke Perkmandeljc

Motivacija
Otroke povabim v jutranji krog. Za motivacijo jim predvajam kratek tri-minutni film, v
katerem so prikazani rudarji, ki se odpravljajo na delo v rov, ter jim predstavim poklic
rudarja. Nato otrokom postavljam odprta vprašanja: O kom govori film oziroma kaj
prikazuje posnetek, ki sem vam ga predvajala? Kdo je rudar? Kam so se rudarji
odpravljali? Ali kdo pozna kakšnega rudarja? Ali imamo v našem kraju rudnik? Kje se
nahaja? Ob pogovoru jim pokažem še nekaj slikovnega gradiva. Nato jih povabim, da si
gredo ogledati rudniški rov. Premogovnik na Senovem je od leta 1995 zaprt, muzejski
rudniški rov se nahaja v šoli. Tam jih čaka presenečenje.

Vloga vzgojiteljice
Otroke odpeljem v rudniški rov. Tam jih čaka škrat Perkmandeljc. Dobri, a smešni in
tudi prestrašeni, škrat se razveseli, da je končno zopet nekdo prišel v njegov rov. Otrokom
se predstavi in jih povpraša, kdo so in od kod so prišli. Nato jim predstavi svoje
domovanje in jim pove še kakšno anekdoto.

Aktivnost otrok
Otroci ga opazujejo, mu postavljajo vprašanja in se seznanijo z novimi pojmi.

Evalvacija
Otroke sem povabila v jutranji krog, jih pozdravila, nato sem jim predvajala del
izobraževalne oddaje, kjer je bil predstavljen poklic rudarja. Ob samem posnetku nisem
nič govorila in s tem otroke prepustila opazovanju, doživljanju vsebine in razmišljanju.
Po končanem posnetku sem jim postavila vprašanje, kaj in koga so videli. Otroci so
takoj odgovorili, da rudarje. Pokazala sem jim še nekaj fotografij iz rudnika in
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muzejskega rudniškega rova. Ob njih se je razvil pogovor, kaj kopljemo v rudnikih, da
imamo tudi v našem kraju rudnik oziroma premogovnik, saj so v njem kopali premog.
En deček je povedal, da je bil tudi njegov dedek rudar ter da mu je povedal veliko zgodbic,
ki so se mu pripetile v rudniku. Povprašala sem ga, če se mogoče spomni kakšne
zgodbice. Pričel je pripovedovati, kako je nekega dne dedku nekdo pojedel malico in da
še do danes ni izvedel, kdo je to bil. Povabim otroke, da si gremo ogledati rov, ki je v naši
osnovni šoli.

Nato je druga vzgojiteljica prevzela otroke, jaz pa sem se odpravila pred njimi v rov. Ko so
prišli, je bila v rovu tema, slišalo pa se je glasno smrčanje. Vzgojiteljica je počasi odprla
vrata in glej, tam jih je čakalo presenečenje, škrat Perkmandeljc, ki je spal in glasno
smrčal. Bila sem v temi, svetloba je padala le na lutko. Ko je škrat zaslišal otroke, se je
prebudil in ves presenečen pozdravil. Otroci so obnemeli. Ko se jim je predstavil, jih
povabil v svoje domovanje in se jim dobrikal, so mu začeli postavljati vprašanja. Teh ni
in ni bilo konca. Perkmandeljc jim je odgovarjal, jim razkazal svoje domovanje, za konec
jim je povedal še zgodbico. Poslovil se je od otrok in jim obljubil, da jih kmalu obišče.
Takrat naj mu pripravijo kos kruha in eno jabolko, saj je to njegova najljubša jed.

Zaključek
Osnovni namen projekta je bil otroke seznaniti z Rudnikom Senovo, poklicem rudarja
ter jim približati, kakšno je bilo življenje na Senovem nekoč. Pri izvajanju nas je torej
vodila želja, da otrokom preko različnih dejavnosti pokažemo, kako težak je bil poklic
rudarja, kako se je Senovo spreminjalo skozi čas in tako se je spreminjal stil življenja.
Da bi pri otrocih uresničili in dosegli čim večje zanimanje za dejavnosti, smo si zamislili
in izdelali lutko, ki je bila odličen motivator skozi celoten projekt. Menili smo, da bi
lahko lutka igrala vlogo posrednika med otrokom in okoljem ter bila dobro motivacijsko
sredstvo za učenje in spoznavanje okolice.

Lutko Perkmandeljca so otroci prvič srečali v rudniškem rovu, tako je lutka dobila
čarobno moč in zaživela. O njej so se otroci pogovarjali tudi, ko je ni bilo v skupini.
Zapomnili so si prav vse, kar jim je povedala.

Zavedati se moramo, da otroci lutke potrebujejo, saj vplivajo na njihov celostni razvoj.
Menimo, da se je čas koncentracije pri vodenih dejavnostih s pomočjo lutke bistveno
podaljšal. Še tako abstraktne stvari so bile za otroke s pomočjo lutke lažje dojemljive.
Lutke v otroku prebudijo domišljijo, na katero odrasli velikokrat pozabimo in mislimo,
da za predšolske otroke ni pomembna. Vendar bo v otroku poleg domišljije rasla tudi
ustvarjalnost.

Na koncu lahko potrdimo, da smo s
projektnim delom v skupino prinesli nekaj
pozitivnega, nekaj novega in nekaj
nepozabnega. To se je začutilo v vzdušju, ki
je vladalo med otroki in pripovedovanjem,
bodisi otrok ali staršev. Da so bile aktivnosti
načrtovane, je potrdila vključenost otrok v
dejavnosti in njihova zainteresiranost za
delo in igro. Vsi skupaj smo se v teh treh
tednih naučili veliko novega, pridobivali
izkušnje in se imeli prelepo v družbi lutke
Perkmandeljca.

Literatura:
Kolenc, M. (2010). Učinkovitost poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Korošec, H., Majaron, E. (2002). Lutka iz vrtca v šolo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Slika 1: Perkmandeljc (Vir: arhiv Vrtca
Senovo)
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Lutka – ljubljenka deklice s posebnimi
potrebami

Povzetek
V prispevku predstavim, kako je lutka popestrila življenje v skupini, v ospredje
postavila otrokova čustva, domišljijo in govorno ustvarjalnost. Zajček se je z nami
veselil, jokal, bil je radoveden, razigran, nagajiv ter pri otrocih pustil močno sled. Bil
je igračka, otrokovo ogledalo, motivacijsko sredstvo, partner v igri, opazovalec,
tolažnik v konfliktnih situacijah, pomočnik za doseganje zastavljenih ciljev. Z
njegovo pomočjo smo se seznanili še z drugimi vrstami lutk.
Posebno vrednost je imela lutka pri deklici s posebnimi potrebami.

Ključne besede: lutka – ljubljenec skupine, lutka z otrokom s posebnimi potrebami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lutke spodbujajo ustvarjalnost, domišljijo, socialni čut, komunikacijo, izražanje
negativnih čustev, preusmerjajo pozornost, rešujejo konflikte, opogumljajo otroke. Lutka
je nevsiljena, je tista, ki si jo je izbral otrok sam in tako ta lutka postane posrednik med
otrokom in okoljem (Majaron 2002). Lutka združuje vse discipline, pomembne za otrokov
razvoj, in vzbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost (prav tam).

Prihod lutke – ljubljenca v skupino
V skupini je štirinajst otrok, ki so stari od drugega do tretjega leta. V skupino je vključena
tudi deklica s posebnimi potrebami, ki je lažje gibalno ovirana in je zaradi številnih
zdravstvenih težav potrebovala posebno nego, na katero se je težko prilagajala. Želela
sem, da je lutka tista, na katero se bo navezala in katera ji bo pomagala graditi zaupanje,
preko katerega bo sprejela vrstnike, strokovne delavce in samo sebe. Izbrala sem plišasto
igračo, Zajčka Pika, ker je mehak, topel in kot tak prijeten za dotik, božanje, stiskanje.

Zajček Pik je ob moji animaciji s pogledom, gibom in glasom magično oživel in nagovoril
otroke, da si močno želi, da bi z nami ostal, se igral, raziskoval, odkrival. Otrok lutki
verjame bolj kot odraslemu, čeprav lutka oživi šele, ko jo ista odrasla oseba animira s
pogledom, z gibom in glasom. Lutka pomaga senzibilizirati otroka za stvari in življenje, ki
se dogaja okoli njega (Korošec, Majaron 2002 ).

Pri otrocih je že prvi trenutek pustil močan vtis, oživljena lutka je dobila dušo, življenje, v
katerega so otroci že prvi trenutek verjeli. Lutka je takoj postala magični predmet, ki so mu
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otroci močno zaupali. Otroci so kar strmeli vanj, ga gledali, bili začudeni, bili so tiho in ga
pozorno poslušali ter sledili vsaki njegovi besedi.

Zajček – tolažba in zavetje
Potem, ko se jim je predstavil, je želel, da se mu predstavijo tudi otroci. Bolj zadržani
posamezniki sprva niso želeli povedati svojega imena, sramežljivo so se nasmehnili in
umaknili. Ko pa se jim je približal, se jih dotaknil, jih pobožal so postali pogumnejši,
ampak ne vsi.

V prvih dneh se je Zajček skušal približati prav vsakemu otroku, zato smo naslednje dni
izkoristili za spoznavanje in zbliževanje. V manjših skupinah in individualno se jim je
približal, tako da se jih je dotaknil in jih pobožal. Lahko so se ga dotaknili, ga božali,
stisnili k sebi, kar jim je pomenilo zadovoljstvo, olajšanje, občutek varnosti. Otrokom je
zastavljal vprašanja, na katera so radi odgovarjali, skupaj z njim so prebirali pravljice in
se igrali različne didaktične igre. Povabil jih je, da mu pokažejo igralnico. Skupaj z otroki
je raziskoval igralnico. Otroci so se tako znali orientirati v prostoru, uporabljali so izraze
za položaj predmetov. Tisti, ki mu kakšne stvari niso znali razložiti, so ga kar prijeli za
roko in mu to konkretno pokazali. Tako sva strokovni delavki pri otrocih spodbujali
verbalno, prav tako pa tudi neverbalno komunikacijo. Sama sem otroke spodbujala, da
Zajčku povedo prav vse , mu predstavijo prijatelje, prostore v vrtcu, garderobo, igrišče, da
se bo počutil domače.

V prvih štirinajstih dneh se jim je tako približal, da niso več pozabili nanj. Če je predolgo
spal, so ga poklicali ter ga povabili, da se z njimi igra, jim kaj pove. Deklica je dejala: »Ko si
pa tako dolgo spal pa nam povej, kaj si sanjal.« In zajček se je moral spomniti svojih sanj
ter jih doživeti skupaj z otroki, ki so ga poslušali. Tako je dobil zaupanje, da mu verjamejo,
da je del skupine, da niso pozabili nanj, da ga pogrešajo, če ga ni. Otroci so se želeli z njim
igrati in mu zaupati, kaj so počeli doma. S prvimi koraki je Zajček Pik otrokom omogočal
navezovati stike, razvijati samopodobo, socialne spretnosti, izražati svoja čustva.

Ker se je zgodilo, da otroci niso želeli pospraviti igrač, jim je sprva pomagal, drugič pa je
tudi on bil nagajiv, saj je posnemal otroke in tudi on razmetaval igrače. Takrat so ga otroci
začudeno gledali, opozarjali, da tega ne sme in da je npr. pospravil narobe – v napačen
predal. Pomagal je pri pospravljanju, hranjenju in v konfliktnih situacijah.

Zajčkova razpoloženja so bila različna, bil je vesel, žalosten, jezen, poskušal se je vživljati
v otroke, biti  do njih empatičen. Otroci so ob tem spoznali različna čustva, jih poskušali
izraziti z mimiko, gestami, držo telesa, jih verbalizirati.

Zajček oživi še druge lutke
S pomočjo Zajčka so se otroci srečali, si izdelali druge vrste lutke in se z njimi igrali.
Najraje so imeli prstne lutke, izdelali pa smo si tudi ploske lutke, lutke na palčki, lutke na
komolcu in dlani in mimične lutke. Zanimive so bile senčne lutke in marioneta, ki pa jih
je od vseh, kljub preizkušanju različnih gibanj s pomočjo potezanja vrvic, najmanj
pritegnila.

Ključnega pomena je, da otrok izkusi igro in s tem pridobi izkušnjo pripovedovanja,
vključevanja gibanja in oživljanja predmetov v kreativno in simbolno igro (Cvetko 2010).

Ob sistematičnem opazovanju sem opazila, kako so za otroke dragoceni preprosti
predmeti, igrače, plišaste igrače ali lutke, figure lego, palice, ki so v otroških rokah hitro
oživeli. Ob animiranju igrač, lutk,oživljanju predmetov so otroci posnemali odraslega.
Več kot sva jih midve uporabljali, bolj pogosto so posegali po njih otroci. Sprva so jim je
služile kot tolažbo, varnost, zadovoljstvo, potem pa so se z njimi začeli igrati.

Igra z lutko je simbolna igra, ki je močno povezana s kognitivnim razvojem. » V simbolni
igri se odraža preplet kognitivnih, sociokognitivnih, socialnih, jezikovnih, kulturoloških
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pogledov na otrokov razvoj, ki zahteva poznavanje določenih sposobnosti in spretnosti,
ki definirajo razvojno stopnjo simbolne igre. Gre za pretvarjanja, odmik od realnega k
predstavnemu, fleksibilnost v mišljenju, jezikovni obrat (Marjanovič, Umek in Zupančič
2001, str. 53).

Zajček – spodbujevalec ustvarjalnosti
Mizo so uporabili kot paravan, čez katero so pogrnili prt. Bili so tako prepričljivi, da so si
pridobili občinstvo – gledalce. Čeprav je to preprost dialog, izmišljena zgodba, vsebina iz
znane pravljice dveh ali treh otrok, je imela veliko vrednost za razvoj lutkovno-dramske
igre. Ko so se izpostavili pred skupino, se je razvijala pozitivna samopodoba, doživeli so
uspeh, si razvijali komunikacijske veščine, širili so si besedišče, domišljijo. Zajček je bil
navdušen nad ustvarjalnostjo otrok ter jih spodbujal, jim pomagal pri dialogu in kako
nadgraditi igro. Bil je zadovoljen prav z vsem in jih pohvalil, kar je otrokom bilo v veliko
zadovoljstvo in jim je dalo motivacijo za naprej, saj so ob uspehih poskusili večkrat.
Videla se je njihova kreativnost, pomen gledališke igre za razvoj otroka in otrokovih
potencialov.

Zajček – pomočnik
Ob aktivnostih je ljubljenec skupine – zajček prevzel različne vloge: kot soigralec,
sogovornik, zaupnik, vzornik, posrednik v socialnih stikih in podobno. Ob izvajanju
sprostitvenih iger, vaj in masaž ni nikoli manjkal, z veseljem je sodeloval. Rad se je privil
kateremu izmed otrok, koga opogumil in povabil k sodelovanju.

   Vse te dragocene trenutke smo posneli. Kasneje smo posnetke večkrat skupaj pogledali
in izkazalo se je, da je bilo vredno. Otroci so posnetke komentirali, podoživljali verbalno
in neverbalno, z mimiko, držo telesa, začudenjem in s smehom. Otroke, ki so bili sprva
zadržani, so vrstniki opogumili in spodbudili k udeležbi.

Zajček – prijatelj
Posebej želim poudariti vrednost lutke pri delu z otrokom s posebnimi potrebami. Delovala
je kot čudež, kot bi bila moj pomočnik in spodbujevalec otrokovih zmožnosti. Močno voljo
deklice s posebnimi potrebami smo z Zajčkom preusmerili, jo na nevsiljiv način motivirali,
da je z lutko premostila daljše prehode iz enega razpoloženja v drugega. Pomagal nam je
pri igri, hranjenju, obuvanju, higieni in previjanju, kjer je bilo začutiti upiranje. Z zajčkom
je tako bila osredotočena na njega. V njega je verjela, mu zaupala. Takoj, ko je začutil
napetost, se je odzval in delovalo je.

Deklico s posebnimi potrebami je opogumljal pri komunikaciji, pri razvoju govora, saj je
z njim veliko več komunicirala kot z ostalimi otroki in odraslimi. Z lutkami se je igrala, jih
pestovala, se z njimi pogovarjala, ko jo je bilo strah, je bila v stiski ali ko je bila vesela. Vsak
njen napredek sem pohvalila. Tako se mi je potrdilo dejstvo iz teorije, da otroci, ki so tihi,
zadržani, nesamozavestni, posegajo po lutkah, saj jim je lutka ščit, s katerim se skrijejo
pred izpostavljanjem (Korošec 2004). Preko lutke so otroci gradili socialne vezi, pri deklici
s posebnimi potrebami je bil pomemben posrednik med njo in okoljem. S pomočjo lutke
se je razvijala igra in medosebna komunikacija, kar je prispevalo k zadovoljstvu otrok in
strokovnih delavk.

Vrednost uporabe lutke v skupini se mi zdi predvsem v tem, da se širijo dobre prakse, s
katerimi lahko bogatimo svoje delo z otroki v vrtcu in ob tem sami strokovno ter
osebnostno rastemo.
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Lutkovna predstava strokovnih delavk

Povzetek
V referatu z naslovom Priprava lutkovne predstave strokovnih delavk za otroke je
predstavljena praktična priprava in izvedba lutkovne predstave v vrtcu Radeče v
izvedbi strokovnih delavk.

Otroci so nas s svojo pripovedjo o obisku živalskega vrta pripeljali do preučevanja
gradiva literature in avdio-vizualnih medijev o izbrani temi ter do izvedbe lutkovne
predstave kot nadgradnje, ki predstavlja izkustveni del čarobnega doživetja lutk. Za
izvedbo predstave smo izbrali senčno lutko, ki nas s svojim posrednim vizualnim
vtisom popelje v uprizoritev podajanja preprostih, jasnih in že znanih vsebin. Rod
Champbell pa nas je s predstavitvijo animiranega filma Dear ZOO preko avdio-
vizualnega medija navdihnil za zasnovo predstave.

Ključne besede: senčne lutke, strokovni delavci, lutkovna predstava.

Amaterskih lutkovnih predstav strokovnih delavk vrtca ne gre enačiti s profesionalnimi
lutkovnimi gledališči in z usposobljenimi igralci. To pa ne pomeni, da lutkovna
predstava ne bo izvedena v okviru potreb otrokovega doživljanja lutke kot
motivacijskega sredstva in vživljanja v lutko kot domišljijskega lika. Otrok nam lahko
postane na nezavedni ravni partner v režiranju in nas vodi skozi pot od priprave do
izvedbe lutkovne predstave.

Referat temelji na prednostih, ki jih lahko kot strokovni delavci vrtca izkoristimo pri
oblikovanju in izvedbi lutkovne predstave, saj imamo možnost, da se osredotočimo na
temo, ki je otrokom aktualna in jih posrka vase.

Lutka kot motivacijsko sredstvo
Lutka je kot motivacijsko sredstvo zavzela pomemben prostor na vseh področjih
kurikula. Moč lutke, ki je lahko kot ritual ali spontano prehajanje v medpodročne
povezave, rutinske dejavnosti ali izvajanje načrtovane dejavnosti, je čarobna. Z energijo,
ki jo usmerimo v lutko, nas njena prepričljiva vloga velikokrat ponese do kvalitetnejših
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rezultatov, saj z njo urimo razne spretnosti ter razvijamo in vzpostavljamo socialne
korelacije. Tako lutka postane nenevaren posrednik, pomočnik ali ščit, hkrati pa ne
izpostavi njenega animatorja. Dovoljuje mu, da skozi lutko izrazi svoje stališče, misel in
posredno motivira (Borota idr., 2006). Lutka združuje skoraj vse discipline, pomembne
za otrokov razvoj, kot so zaznava, razumevanje, gibanje, govor, sodelovanje z okoljem.
Otrokovo izražanje z lutko je njegov način sporočanja osebnega mnenja o okolju, ki ga
obdaja. Odkriva parabolične igre in bogastvo metaforičnega mišljenja in izražanja.
Vzbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, ki sta dva najpomembnejša elementa za
nadaljnji razvoj (Majaron 1998).

Priprava otrok na lutkovno predstavo
Skozi pobudo otrok in medsebojno komunikacijo med odraslimi in otroki smo začeli
raziskovati svet živali. Pod drobnogled smo vzeli živali, ki jih lahko vidimo v živalskem
vrtu. Z raziskovanjem knjižnega in avdio-vizualnega medija o izbrani temi smo prišli do
ideje o predstavi, ki nas je popeljala skozi raziskovano temo.

Cilji:

– spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti;

– doživljajo prvine gledališke in lutkovne umetnosti (besedilo in
uprizoritev)(Ministrstvo za šolstvo, b. l.).

– razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti (Kurikulum …,
1999, str. 38–39).

S pobudo otrok do čarobne pripovedi z lutko
Nekega jutra je navdušena deklica pripovedovala o obisku živalskega vrta. Tema se je
hitro razširila v razpravo, delitev mnenj, pripovedovanje. Strokovne delavke smo se
odzvale s produktivnimi vprašanji ter spodbujale otroke k razgovoru in usmerjale
njihovo pozornost.

Na internetu smo zasledili prikupen risani film, ki je narejen po slikanici avtorja Roda
Campbella z naslovom Dear ZOO, ki se uporablja predvsem za učenje angleških besed
v predšolskem obdobju. Film je postal ena od idej, da nadgradimo raziskovalno temo in
jo obogatimo s čarobnostjo lutk ter iztočnica za živali, na katere smo se še posebej
osredotočili, saj jih večino lahko vidimo v živo le v živalskem vrtu.

Slikanica nam pripoveduje
V knjižnici smo poiskale slikanice, ki so bile vsebinsko opredeljene na svet živali. Pri
izbiri nam je bilo pomembno, da so se prikazovali velikostni odnosi človek – žival, žival
– žival, podoba živali in njen obrazni in telesni mimični izraz ob gibanju oz. reakcije v
določeni situaciji. Na vsebino se nismo ozirali. Še posebej smo se osredotočili na živali,
ki so prikazane v filmu Roda Champbella, da jih bodo otroci lahko podoživeli skozi
sliko in domišljijsko predstavljivost slikanic.

Otroci so ob ponujenem slikovnem gradivu spoznavali knjigo kot vir ugodja in
informacij. Skozi slikanice so verbalno in neverbalno komunicirali, spoznavali njeno
vsebino ter se ob ilustracijah živali celostno vživljali in burili otroško domišljijo ter jo
ob komunikaciji s sovrstniki nadgrajevali. Ob prelistavanju in ogledovanju smo z otroki
vzpostavili komunikacijo, ki je temeljila na produktivnih vprašanjih in odgovorih na
njihova vprašanja. Izmenjavali smo mnenja, kje živali živijo, kako velike so, kaj je na
njih posebnega, kako se gibljejo, oglašajo in ali bi te živali lahko živele pri nas doma?
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Avdio-vizualno sredstvo kot vir informacij
Poleg slikanic smo otrokom ponudile tudi avdio-vizualni medij, kjer so lahko preko
kratkih filmov opazovali posnetke živali. Opazovali so njihovo gibanje, okolje, zvočne
slike in jih čutno doživljali.

  Otroci so doživeli avdio-vizualni medij kot vir informacij, ki jih je spodbudil v gibalnem
in verbalnem izražanju. Živali so podoživljali celostno in jih s svojo domišljijo verbalno
nadgradili. Ob ogledovanju so otroci medsebojno komunicirali, se čudili, opazovali,
izmenjavali informacije videnega in slišanega. Otroci so med ogledom živali natančno
opazovali in prišli do novih ugotovitev in spoznanj o velikosti živali, o njihovem
oglašanju, bivališču v naravi in živalskem vrtu ipd. Ugotovili so, da živali, ki smo jih
opazovali, večinoma ne bi bile primerne za bivanje v našem stanovanju, hiši ali vrtcu.

Priprava na lutkovno predstavo
Sama ideja nas je pripeljala do izbire vrste lutk. Odločili smo se za senčne lutke, ki v
našem vrtcu niso tuje, niso pa vsakdanjik. Senčna lutka ima v tej igri poetični in vizualni
vtis. Uprizoritev je bila preprosta, jasna in podana iz znane vsebine, ki so jo otroci s
svojim sodelovanjem in izraznimi reakcijami dopolnili in spodbudili s svojo domišljijo.
Lutke so oživljali in se predajali čustvom.

Prostor je bil ključnega pomena, saj smo se odločili, da bo vir svetlobe grafoskop, pred
njega pa smo postavili velik kos svetlobno prepustnega blaga, ki je napravil vizualni
vtis še bolj efektiven. Zatemnitev prostora je bila omogočena do zadovoljive mere.

Sprva smo se odločili za senčno lutko iz kartona, ki je na blagu podajala črno senco. Po
večkratni vaji smo se odločili za nadgradnjo. Kartonasta lutka je metala na blago črno
senco, pod njo pa je bila na prosojnem materialu narisana lutka, njena senca je bila
barvna. Za ustrezno dramatično nadgradnjo smo se odločili še za tretjo plast, ki je
prekrivala prvi dve in je predstavljala pakete, v katerih so iz živalskega vrta pošiljali
živali. Tako je čarobnost senčne lutke še bolj zaživela, sama tehnična izvedba pa je
zahtevala spretnost animatorja pri izvedbi same predstave.

Naredili smo tudi plakat. Likovna podoba plakata se je porodila iz same zamisli senčne
lutke. Ker je lutk več, je treba frotaž dobro opazovati, da lahko iz njega razbereš odtise, ki
se skrivajo pod barvami. S senčnimi lutkami smo dosegli, da lutka ni bila hitro razvidna
in prepoznavna. Tudi lastnost lutke je bila podana preko aktivnega spremljanja
poslušalcev (otrok) in animatorja-pripovedovalca med lutko in otroki. Otroci so lahko
aktivno sodelovali in vsebina jih je posrkala vase, saj so bili na njo dobro pripravljeni.

Dialog predstave se je odvijal med animatorjema, predvsem pa je bil odvisen od
interakcije gledalcev, kar zahteva dodatne improvizacijske spretnosti animatorja-
pripovedovalca.

Za zaključek so otroci posamezno pokukali v ozadje prizorišča. Najbolj jih je pritegnila
velikost senčne lutke, ki je bila glede na posredno projekcijo vidno manjša.

Sklep
Ogled lutkovne predstave je čarobna izkušnja, saj jo kot posamezniki tudi doživljajo
individualno. Otroci, ki jim je domišljija napotilo otroštva, so bogatejši za doživljanje
sveta in podoživljanje otroštva kot prijetne izkušnje. Sama lutka brez animatorja je le
predmet, ki čaka na oživitev.

S pripravo na izvedbo predstave smo dosegli vse zastavljene cilje, saj so otroci razvijali
sposobnosti izražanja čutnega, čustvenega, miselnega in vrednostnega doživljanja.
Preko literature in avdio-vizualnih medijev so opazovali živali in se doživeto izražali. S
samo izvedbo smo jim omogočili sposobnost razvijanja čutnega doživljanja in
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spodbujali doživljanje, izražanje in veselje do lutk. Med predstavo so doživljali prvine
gledališke in lutkovne umetnosti preko besedila in uprizoritve. Predstavo so obogatili z
izražanjem svojih občutkov in čustev ter jo obogatili s svojo domišljijo. S samo animacijo
in pripovedjo pa smo ustvarili napeto vzdušje, ki se je odražalo na otrocih skozi samo
predstavo.

Priprava in izvedba lutkovne predstave na pobudo strokovnih delavk se je pokazala kot
prednost, saj je bilo otrokom ponujeno prav tisto, kar jih navdušuje. Predstavo lahko
pripravimo kot zaključek nekega projekta, dopolnilo vsakdanjika, obogatitveni program
vrtca in podobno. Lahko pa, kot v našem primeru, izhaja iz otroka samega in mu temo,
ki ga zanima, predstavimo še s čarobnega stališča lutk.

Z izvedbo predstave smo omogočili otrokom še eno čarobno doživetje gledališča in lutk
ter jim hkrati obogatili otroški svet domišljije.

Fotografija 1: senčna lutka - kamela
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Lutka vstopi v skupino

Povzetek
V svojem prispevku vam bom predstavila, kako je potekala vključitev lutke v
vsakdanje delo v skupini, pomen ter prednosti uporabe lutke. Zapisala bom, kako je
potekal postopen prihod dveh lutk – ljubljencev skupine v oddelek otrok prvega
starostnega obdobja. Posebej se bom potrudila osvetliti pomen lutke pri delu z otroki
in kako so se na njun prihod odzvali otroci.

Ključne besede: lutka, vzpostavitev odnosa, predšolski otroci.

Uvod
Vzgojitelji imamo pri svojem delu dovolj odprte možnosti za vključevanje vseh področji
kurikula in prav je, da se tega zavedamo in da pri svojem delu poskrbimo za
uravnoteženost in prepletanje teh. Področje umetnosti je v veliki meri dobro vključeno v
vsakdanjik v vrtcu, vendar se področju lutk posveča premalo pozornosti. Če se dotaknem
vsebine Kurikula za vrtce (1999), se na področje umetnosti nanaša množica izredno
pomembnih ciljev, ki otrokom omogočajo njihovo kognitivno rast. Otrok si preko
umetnosti razvija umetniško predstavljivost; doživlja in spoznava umetniški jezik;
razvija jezikovne spretnosti in splošno ustvarjalnost (Kurikulum za vrtce 1999).

Vsi ljudje imamo ustvarjalne potenciale. Umetnost omogoča okolje in praktično delo,
kjer je učečemu omogočeno dejavno vključevanje v kreativni izkušnji, procesih in
razvoju. Raziskave so pokazale, da spoznavanje otrok/učencev z umetniškimi procesi,
ki vključujejo elemente njihove lastne kulture v izobraževanje, krepi pri posamezniku
občutek za ustvarjalnost in iniciativnost, bogati njegovo domišljijo, čustveno
inteligentnost in njegov moralni kompas, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja ter
občutek avtonomnosti. Vzgoja z umetnostjo in v umetnosti spodbuja tudi posameznikov
kognitivni razvoj ( Korošec, H. (2010).
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Vloga odraslega pri delu z lutko
Pri delu z lutko vsa komunikacija poteka preko lutke, govorimo o posredni
komunikaciji, kjer podrediš svoj jaz in tako postane lutka prepričljiva za publiko. Vedno
se osredotočiš na lutko in ne na publiko, kajti ko odmakneš pogled z lutke, ta umre in
nima življenja. Vzgojitelj mora dati otroku dosti možnosti, da se igrajo in ustvarjajo z
lutko, ker bo le v tem primeru lutka pripomogla k razvoju socialnih odnosov v skupini
in kreativnosti posameznika in skupine (Korošec 2010).

Osnovna karakteristika osebe ki animira lutko, je vera v skrito življenje vseh stvari.
Zmečkan kos papirja, kuhinjski stol, škatla ali pa knjiga lahko oživijo in zadihajo v
pravih rokah (Francis 2012, str. 24). Najpomembneje pri delu z lutko je dobra priprava,
kaj želiš povedati in kaj je tvoj cilj, ki ga želiš doseči. Veliko je povezano z domišljijo in
sposobnostjo vživljanja v vlogo animatorja. Pri delu z lutko sem tudi sama izredno
napredovala, saj sem imela na začetku veliko tremo, proti koncu pa sem bila popolnoma
sproščena in sem se osredotočila na animacijo lutke.

Prihod lutke v skupino in dejavnosti, povezane z njo
Z uvajanjem lutke sem pričela v oddelku najmlajših otrok, kjer sem delo prevzela kot
vzgojiteljica. Vse dejavnosti z lutkami sem vključila v trenutna dogajanja in jih povezala
v mesečne načrte. Tako je lutka poleg zadanih nalog izvedla vedno več dejavnosti.
Oddelek je štel 14 otrok v starosti od 1–3 let. Izbrala sem si dve lutki, ki sem ju
poimenovala Miha in Tonček. Naredila sem ju iz belih nogavic, bili sta ročni lutki.
Prinesla sem ju v skupino, da naredim test, kako se otroci odzivajo na lutki. Bila sem
zelo presenečena, kako dobro sta bila sprejeta v skupino. Otroci so bili navdušeni, ko
sem predlagala, da ostaneta z nami. Otroci so se v naslednjih dneh spoznavali z
lutkama, se z njima pogovarjali in jima posvečali veliko pozornosti.

Slika 1: Spoznavanje z lutkama

Lutki Miha in Tonček sta postala ljubljenca v skupini. Vsak dan sem ju uporabila za
različne dejavnosti in preko lutk nagovarjala otroke. Pozornost in zanimanje se je
izredno povečalo, otroci niso potrebovali dodatnih spodbud za vključitev v dejavnosti.
Ko so videli Miho in Tončka, so bili v trenutku zravem in se vključili v delo. Lutki
velikokrat uporabim pri svojem delu in z njuno pomočjo poskušam reševati
najrazličnejše spore, ki se pojavljajo v oddelku otrok. Ta način dela obrodi sadove, saj
otroci lutki zaupajo in ji želijo ugajati. Spori so se zmanjšali, otroci posegajo po lutki in
sami prevzemajo vlogo mediatorja pri sporih.

Na začetku sem pred vsako uporabo lutke premislila, kaj bom povedala, s časoma pa mi
je takšna komunikacija postala spontana reakcija in zelo na hitro sem stopila v drugo
vlogo in lutko redno uporabljala večkrat na dan. Veliko pogovora, vodenih dejavnosti,
ki sem jih kot vzgojiteljica v skupini izvajala, sem izvajala preko lutke. V vse aktualne
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projekte, ki jih imamo v vrtcu, sem vključila naša dva ljubljenca in vedno sem imela
popolno pozornost otrok.

Spremenila se je tudi komunikacija med otroki. Interakcij med samimi otroki je bilo
veliko in moram reči, da sem ravno pri tem delu uporabe lutke doživela največ
presenečenj. Tako na primer neka deklica v skupini nikoli ni govorila, po vstopu naših
lutk pa sem opazila pri njej največji komunikacijski napredek. Nisem vedela, da je
deklica, ki jo omenjam, sploh sposobna tvoriti bogate stavke in da ima velik besedni
zaklad. Ta deklica je najpogosteje segala po lutki in je bila tudi prva, ki je bila sposobna
lutko spremljati in jo gledati med animacijo. Lutke so otroci vzeli za svoje in dnevno
večkrat segali po njih. Včasih je trajala animacija nekaj sekund, drugič pa je prešla v
pravo lutkovno predstavo, kjer je sodelovalo več otrok.

Če se danes ozrem na minulo obdobje, vidim, kolikšno vlogo imam kot vzgojitelj v
skupini. Moja skupina otrok je izredno sposobna pa ne zaradi mene, ampak zaradi
dobrih pogojev. Pri prvem stiku z lutko sem imela tremo in bila sem dokaj nerodna. Ko
lutko uporabljaš dlje časa, ti postane spontano dejanje, ki v veliki meri koristi vsem
vpletenim v procesu.

Zaključek
Vzgojiteljem priporočam uporabo lutke pri delu z otroki. Otroci bodo ob ponujeni
možnosti uporabe lutk pokazali svoje sposobnosti in jih tudi razvijali. Najbolj je lutka
vplivala na samozavest otrok, po določenem času so tudi najbolj negotovi otroci postali
sproščeni, spuščali so se v pogovore in bili sposobni tvoriti dolge povedi in zgodbe.
Domišljija je prišla preko lutke na plan in zgodbe, ki so nastajale, so bile neverjetne.
Lutke so meni in moji skupini prinesle svežino, pestrost in neko novo dimenzijo dela,
kjer je z dobro animacijo in vživljanjem v vloge možno narediti nemogoče stvari. Lutke
bom uporabljala še naprej, kajti želim si napredka in ustvarjalnosti med otroki.

Literatura:
Korošec, H. (2010). Gledališko -lutkovno ustvarjanje: izmenjava idej med vzgojiteljem in otrokom. V: Devjak, T., Batistič
Zorec, M., Vogrinc, J., Skubic, D., Berčnik, S. ( ur.), Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti
v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Francis, P. (2012). A reader in theatrepractice. London: Palgrave Macmillan.
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Andreja Matija Lenart, dipl. vzgojiteljica,VVZ Slovenj Gradec

Lutkovna igra

Povzetek
Otrok lahko eksperimentira z različnimi umetniškimi sredstvi. Rokovanje in
izražanje z lutko sta v prvem starostnem obdobju pravi izziv. Najprej preizkuša
njeno gibanje, ki ga pripelje v svet domišljije, vodi v pogovore in krajše dialoge. V tej
starosti prevladuje neverbalna komunikacija. Lutka otroka očara, strokovnemu
delavcu pa predstavlja izrazit motivacijski element, možnost za ustvarjanje in
sproščanje.

Ključne besede: umetnost, igranje s prstnimi in namiznimi lutkami, prepevanje
pesmi, preštevanje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lutka kot izziv
V vzgoji in izobraževanju sem zaposlena 18 let, delo vzgojiteljice opravljam šesto leto. V
svoje delo vnašam novosti in jih skušam na čim bolj zanimiv način posredovati otrokom.
Oddelek otrok, v katerem trenutno delam, je heterogen, otroci so stari od 4 do 6 let. V tem
članku bi vam rada predstavila primer iz svoje prakse.

Svojo poklicno pot vzgojiteljice sem pričela v skupini prvega starostnega obdobja. Pri
vzgojno-izobraževalnem delu sem načrtno uporabljala različne vrste lutk. Služile so mi
kot motivacijski element za uprizarjanje lutkovnih predstav, utrjevanje različnih vsebin
pa tudi kot spodbuda v dnevni rutini pri hranjenju, samostojnem urejanju, odvajanju
od pleničk in podobno.

Skozi vse leto so otroci spoznavali različne vrste lutk. V lutkovno-ustvarjalnem kotičku
je potekala simbolna igra, kjer so se otroci z lutkami pogovarjali, se z njim rokovali,
največ pa je bilo neverbalne komunikacije.

Različne vrste oz. družine lutk (lutkovnih tehnologij)

Lutke na palici
Lutka na palici je vsak predmet, ki ga nataknemo na lesen količek in ga s pomočjo
vodila palice premikamo. Tudi v vrtcu se takšen tip lutke veliko uporablja; njeno vodenje
je dokaj preprosto in da se jo preprosto animirati. Glava je pomemben del; lutka mora
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imeti oči, ki so najpomembnejše, saj z njimi komunicira. Nos daje lutki svojevrsten
karakter. Lasje so lahko iz različnih materialov, paziti pa moramo, da material ni
pretežek. Roke in dlani, ki so lahko zelo preproste, so lahko le dopolnilo k proporcu
lutkinega telesa.

Lutke na nitkah
Lutko na nitkah strokovno imenujemo marioneta. Te lutke so tehnično najzahtevnejše.
So realistične, podobne pa so osebam in živalim. Imajo vse glavne telesne dele, okončine
in glavne sklepe kot živa bitja, znati morajo hoditi. Animatorji morajo imeti predhodno
znanje za njihovo animacijo, zahtevajo tudi več predhodnih vaj.

Ročne lutke
Ročna lutka je tista lutka, ki si jo nataknemo na roko ali dlan. Animiramo jo s pomočjo
premikanja svojih prstov, z dlanmi ali s celo roko za odrom oz. paravanom. To je zelo
gibčna lutka, ki jo usmerjajo prsti naših rok. Ročna lutka ima dva sestavna dela: glavo
in trup. Glava lutke je nataknjena na človeško roko, po navadi na kazalec. Roki
obvladujeta palec in sredinec. Ročna lutka je majhna, intimna lutka, zahteva manjši
igralni prostor.

Ploske lutke
Ploska lutka je vsak lik, ki nima tretje dimenzije oz. debeline. Lahko jo izrežemo iz
kartona, ga pritrdimo na vodilo in mu naredimo kakšen gibljiv sklep. S ploskimi
lutkami ne moremo uprizarjati vsake vsebine. V vrtcu si jo lahko izdelamo sami, lahko
nam služi za obnavljanje vsebine, pripovedovanje zgodbe ali pa se lahko otroci z lutkami
le pogovarjajo med seboj. Predhodnice ploskih lutk so senčne lutke, ki so osvetljene od
zadaj. Posebnost senčnega gledališča je, da ne opazujemo gibanja lutk v scenskem
prostoru, ampak premik njihovih senc.

Mimične lutke
Mimične lutke so lutke, ki s poudarjenim gibanjem čeljusti spominjajo na odpiranje ust
pri človeku. Odpiranje ust popačeno in hitro poudarja karakter ter s tem posebne
lastnosti, ki jih lutka predstavlja. Glavna animacija ob premikanju v prostoru je še
mimika njenega obraza.

Maske
Pri maskah ne gre za tipične lutke. Skozi masko igramo ali govorimo skozi usta druge
osebe. »Maska je skrivnosten predmet, ki ga najdemo v vseh kulturah. Je odraz človekove
nenehne notranje nuje: skriti se za obličje nekoga drugega, postati nekdo drug.« (Varl
1997). Maska izraža kulturo nekega naroda in je likovni izdelek.

Predstavitev primera iz prakse: Pikapolonica in pikice
V času bivanja na prostem so otroci na cvetočem grmičku opazili čebele, na travniku
metulja, v travi majhno pikapolonico in cvetoče marjetice. Cvetlico in žuželke smo si
podrobno ogledali in skupno ugotovili, kakšnih barv so. Deklica K. je na pikapolonici
opazila pike, ki smo jih skupaj prešteli. Odločila sem se, da otrokom predstavim
glasbeno pravljico Pikapolonica in pikice. V tem obdobju je potrebno pravljice na
različne načine utrjevati ter jih posredovati večkrat, da dojamejo sporočila, ki jim jih
vsebine ponujajo. Pravljico so najprej poslušali, vsebino pa smo nato skupaj obnavljali
tako, da so otroci pripovedovali ob mojih odprtih vprašanjih. Pravljico sem jim
posredovala tudi z igranjem s prstnimi lutkami in kasneje, ko smo izdelali namizne
lutke, še z njimi. Skozi različne lutke sem jim želela približati žuželke, utrditi barve in
preštevanje.
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Cilji (Kurikulum … 2008)

– uporaba in razvijanje spretnosti: spoznavanje, eksperimentiranje z umetniškimi
sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti);

– spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev
in prostora;

– otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in
reševanja problemov;

– otrok rabi imena za števila.

Preizkusiti sem želela igranje s prstnimi in namiznimi lutkami ter ob tem otrokom
popestriti dopoldneve v vrtcu. Za ti dve lutkovni tehniki sem se odločila, ker ju še nisem
uporabljala in sta primerni za igranje ob poslušanju glasbene pravljice Pikapolonica in
pikice. Prstne lutke sem si izdelala doma in z njimi zaigrala. Ugotovila sem, da
rokovanje z njimi zahteva posebno spretnost, je zelo zahtevno, saj se moraš osredotočiti
na dve vlogi in spremljati najprej eno, nato drugo lutko. Po mojem igranju so želeli
preizkusiti prstne lutke tudi posamezniki iz skupine. Izbrali so si prstno lutko in
odigrali njeno vlogo. Deklica K. je prevzela vlogo pikapolonice, sprva ji je bilo malo
nerodno in je potrebovala nekaj spodbude. Po premostitvi zadrege je s prstno lutko
hitela od otroka do otroka (do tistih otrok, ki so si izbrali in nadeli prstne lutke). Igranje
sem spodbujala, usmerjala in v sodelovanje vključevala gledalce. Pikapoloničino pesem
je prepevala celotna skupina. Ko je deklica pikapolonica priletela do čebele, je
samostojno in pravilno preštela pike na krilcih.

Sama sem si izdelala namizno lutko pikapolonico iz odpadne embalaže. Lutka mi je
bila v pomoč pri posredovanju pesmice. Otroci so bili nad lutko navdušeni. Nekaj
posameznikov me je vprašalo: »Si bi mi tut take naredli?« To me je spodbudilo k
razmišljanju, kako in kakšne lutke bi si lahko izdelali skupaj. Otroci in starši so imeli
domačo nalogo, da prinesejo v vrtec prazne plastenke, ostanke blaga in gumbe. Po
nekajdnevnem zbiranju smo imeli dovolj materiala, da smo lahko pričeli z izdelovanjem
lutk. Šlo je za skupno ustvarjanje na lutkovno-tehničnem področju. Vsi otroci so si
želeli izdelati lutko, ker pa je bilo dela kar precej, sem z izštevanko izbrala posameznike,
ki so individualno ob pomoči vzgojiteljic izdelovali namizne lutke. Ko so posamezniki
izdelovali lutke, so se ostali po želji igrali v lutkovnem kotičku ali likovno ustvarjali
(tiskali so simetrične oblike žuželk). Vsak posameznik si je izbral lik lutke, ki mu je bil
najbolj všeč, tudi kose blaga so izbirali poljubno (moder polž, zelen metulj ...). Otroci so
lutko takoj, ko je bila izdelana, preizkusili, če lahko premika krila, s polži so lezli po
tleh, na mizah, pikapolonici so preštevali pike. Ko so bile vse lutke izdelane in scena
potiskana (cvetoč travnik), so otroci zaigrali lutkovno igrico. Vsak otrok si je poiskal
svojo lutko. Posamezniki so vzpostavljali krajše dialoge z drugimi lutkami. Lutke so si
medsebojno menjavali in se preizkušali v različnih vlogah. Deklici K. in L. sta skupaj
zapeli pikapoloničino pesem. Najdlje je vztrajal v igri z lutko polžem deček B. Preizkušal
je njeno gibanje, ji vrtel glavo, prilezel do drugih lutk, ki jih je opazoval in se nanje
odzival z neverbalno komunikacijo. Zaključna dejavnost je bila lutkovna igrica z
namiznimi lutkami v izvedbi strokovnih delavk. Lutke in sceno smo izdelali skupaj z
otroki. Z lutkami sva se poskušali spretno rokovati. Trudili sva se, da sva med lutko in
lutkarjem vzpostavljali dinamičen odnos. Otroci so pozorno spremljali igro.
Pikapolonici so pomagali prepevati pesem in aktivno sodelovali pri preštevanju pik.
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Zaključne misli
Otroci so se v opisanem tematskem sklopu prepustili lastni ustvarjalnosti. Ob izdelavi
lutke so razvijali fino motoriko, bili so vztrajni, natančni. Na svojo lutko so bili ponosni,
želeli so jo takoj preizkusiti, z njo so vzpostavili pristen odnos in ni bilo pomembno,
kako je izgledala. Lutke so

čudežno oživele v njihovih rokah. Igra je bila najbolj ustvarjalna v času nenačrtovanih
dejavnosti. Otroci so se igrali z več lutkami hkrati in spreminjali vloge. Med lutkami so
se vzpostavili kratki dialogi. V dejavnost so bili vključeni vsi otroci in ob rokovanju z
lutkami so uživali. Cilji, ki sem si jih zadala, so bili realizirani.

Literatura:
Barota, B., Geršek, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk, Koper: Univerza na
Primorskem, Pedagoška fakulteta.
Bitenc, J. (1992). Pikapolonica in pikice (zvočna kaseta). Ljubljana: Helidon.
Cvetko, I. (2010). Veliko malo prstno gledališče.Radovljica: Didakta.
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Lara Tabor, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Pedenjped Ljubljana

Lutka v otrokovem uvajalnem
obdobju

Povzetek
Uvajanje otrok v vrtec je za otroka pomemben korak, na katerega se morajo
vzgojitelji, ki bodo v procesu udeleženi, dobro pripraviti. Lutka je lahko eno izmed
sredstev, ki omogoči preusmeritev otrokove pozornosti in nudi možnosti tolažbe pa
tudi motivacije. Sama sem si omislila lutko z imenom Smuk, in sicer v smislu
ljubljenke skupine. Smuk je otroke spremljal skozi uvajalno obdobja in z njimi
ostal tudi naprej.

Ključne besede: lutka, vpliv na vključitev v skupino, empatija, tolažba, motivacija.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ko otroci prvič vstopajo v vrtec, se ločijo od staršev in se vključijo v prvo večjo socialno
skupino, doživljajo stisko, ki jo je treba omiliti. Omogočiti jim je treba kar se da lahek
prestop iz poznanega družinskega okolja v organizirano institucionalno skupnost. Ob
začetku dela s skupino enajstih otrok, starih 12 mesecev, sem razmišljala, kako naj
otrokom omogočim, da bodo vrtec sprejeli in začutili kot pozitivno izkušnjo, kot prijazno
okolje, kjer se bodo čutili varne, ljubljene in zaželene. Odločila sem se, da uporabim vse
svoje znanje in sposobnosti empatije, poleg tega pa sem pomislila na dodatno
motivacijsko sredstvo, ki bi otrokom lahko omogočilo lažje prilagajanje in preko
katerega bi hitreje dojeli, da jim bo v vrtcu lepo, saj jih tam vedno čaka nekdo, ki jih ima
rad, jih potolaži in jim olajšati njihovo stisko.

Načrtovanje prihoda lutke
Zavedala sem se, da če želim lutko načrtno in premišljeno vpeljati v življenje skupine,
moram biti o lutki kot didaktičnem sredstvu seznanjena tudi s teoretskega vidika..
Poznavanje razvojnih značilnosti otrok je bistvena naloga vzgojitelja, kajti šele ob
dobrem poznavanju razvojno-psiholoških značilnosti lahko vzgojitelj načrtuje pristope,
metode in sredstva. Posamezne cilje in področja razvoja, na katere vplivamo z uporabo
lutk, je težko ločiti med seboj, saj je njihov vpliv celosten. Lahko pa, kot predlaga Korošec
(v: Borota idr., 2006) posamezne vidike določimo kot prioritete, na katere smo posebej
pozorni. Pri uporabi lutk v skupini je namreč izredno pomembno, da vzgojitelj določi
cilje projekta z lutkami in predvidi, kaj lahko otrok od tega dela pričakuje.
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Cilji, ki sem jih določila:

– omogočiti otroku izražanje čustev ob ločitvi od staršev in uvajanju v novo okolje;

– omogočiti pogoje, v katerih se otrok počuti varnega, sprejetega, zaželenega,

– z različnimi vsebinami, ki jih omogoča prisotnost lutke, pomagati otroku k hitrejši
prilagoditvi;

– pripomoči k vzpostavljanju vzgojiteljevega stika z otrokom;

– uporabiti sredstvo, ki nudi možnost za premagovanje stisk, tolažbo in motivacijo.

Ne glede na zadane cilje sem vedela, da bo potrebno sprotno prilagajanje pristopov,
izvedbe in vsebine.

Lutka dobi podobo, lastnosti in ime
Oblikovala sem podobo, načrtovala njen pozitiven vpliv na otroke in možnosti, ki jih
lutka v skupini ponuja. Zamisli so se nizale. Opredelila sem njeno funkcijo. Ko se lutka
in njena funkcija udejanjita v vzgojiteljevih mislih in jo vzgojitelj s posebnim namenom
izdela, je to lutka, ki je »njegova« in v katero verjame.

Zunanja podoba mora biti zanimiva, posebna, tako kot je poseben vsak posameznik.
Smuk ima velik nos, velika ušesa, prijazne oči, mehke roke in noge. Videti je radoveden,
tako kot so radovedni otroci. Najmlajši otroci se učijo s pomočjo čutil. Okušajo, tipajo,
vonjajo, najpomembnejša pa jim je bližina, ki jih tudi čustveno zadovolji. Zamislila sem
si tudi njegov način gibanja in govora. Smukova vloga je bila torej začrtana, izvedbena
plat in končna zgodba ter nadgradnja značaja pa so se oblikovale sproti v posameznih
fazah od izdelave do končne uporabe. Potekalo je nekajdnevno ročno delo in nastal je
Smuk.

Smuk je prijazen in razigran palček. Ima nežen glas in ves čas navihano poskakuje. Je
izredno radoveden, kot so radovedni majhni otroci. Čeprav je že skoraj odrasel in veliko
ve, kljub temu tudi veliko sprašuje. Rad tipa, vonja, okuša, posluša in gleda. Nad vsako
novo stvarjo je zelo navdušen, takrat se glasno čudi. Pozna veliko pesmic in zelo rad
pleše, igra na instrumente, prebira knjige in telovadi, še najraje pa se »crklja« z otroki.
Najraje ima otroke, rad pa ima tudi naravo in živali.

Lutka – ljubljenka Smukcev
Pri pripravi igralnice na prvi vrtčevski dan je dobil Smuk svoje mesto na kavču,
namenjen dopoldanskemu počitku otrok, »crkljanju« in po potrebi tudi spanju. Odločila
sem se, da ga prve dni ne bom uporabljala za animacijo, temveč bom nevsiljivo
poskrbela za to, da bo lutka ves čas nekje v bližini, da jo bodo otroci lahko zaznali in
ugotovili, da je tako kot midve s pomočnico nenehno prisotna. Kaj je delal Smuk?

Fotografija 1: Smuk na kavču.             Fotografija 2: »Le kaj ima v žepu?«
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– Otroke je pozdravil ob prihodu otroka v vrtec.

– Pobožal jih je in jih objel. Če so želeli, so ga lahko vzeli v naročje.

– Smuk se je z njimi igral.

– Ko so sedli k mizi, je sedel z njimi. Nadeli mu bomo slinček in ponudili krožnik
s hrano.

– Ko so šli otroci šli k počitku, je šel počivati tudi Smuk.

– Skupaj z nami je pel pesmice, plesal, prebiral in gledal slikanice.

– Tolažil je otroke in jim dovolil, da ga uporabijo za izživljanje občutkov.

– Ob odhodu domov je otrokom pomahal in jim povedal, da jih naslednji dan
ponovno pričakuje.

– Skupaj z otroki je telovadil in šel na sprehod oziroma na vožnjo v vozičku.

V delo s skupino sem Smuka vključevala tako načrtno kot tudi nenačrtno glede na
razpoloženje in odzivnost otrok. Tudi sama sem otroke šele spoznavala. Otroci so v stik
z njim vstopali spontano, samostojno, brez mojega (pretiranega) posredovanja.

V prvih dveh tednih ga je zaznalo le nekaj otrok. Dva od njih sta ga uporabljala za
tolažbo, ostale pa je pritegnila moja animacija ali sama vizualna podoba lutke. Prva
dva tedna ga nisem uporabljala vsakodnevno, niti za animacijo, zato tudi s tega vidika
otroci niso vsak dan dobili spodbude za vzpostavljanje stika z lutko. Nisem ga želela
vsiljevati, želela sem omogočiti postopno spoznavanje z njim in stik v skladu z
otrokovim interesom. Nekateri so ga namreč zavračali. Dva dečka sta se ves čas obračala
stran od njega in ga nista sprejemala. Po dveh tednih je bil Smuk aktiven vsak dan pa
čeprav samo za nekaj časa. Takrat so ga sprejeli že vsi.

Po enem mesecu so se mu približali predvsem takrat, kadar je začel peti. Ko jih je
pozdravil, so ga sami vzeli v naročje in ga celo vlekli iz rok drugim otrokom. Neka
deklica je že od vsega začetka kazala izredno zanimanje zanj in ga je želela imeti čisto
zase. Proti koncu uvajalnega obdobja so že vsi poznali njegovo ime. Ko smo ga skupaj
poklicali klicali, so ga začeli iskati po prostoru in mi ga prinesli v pričakovanju, da se bo
nekaj zgodilo. Ko sem ga prijela v roke, so otroci komaj čakali, da jih Smuk pozdravi s
svojim »Živjo!«, nato pa je vsakega posebej še objel in pobožal. Prav prijetno jih je bilo
opazovati, kako jim zažarijo oči, kako ga poslušajo, se mu smejijo, se z njim »crkljajo« in
igrajo. Smuk je bil tudi učitelj. Otroke je naučil ploskati, samostojno pokazati, kje imajo
nos, oči, usta, ušesa, roke in noge.

Ne morem z gotovostjo trditi, da so bili vsi otroci popolnoma uvedeni v vrtec do konca
oktobra, vendar pa so bili nedvomno vsi umirjeni, radovedni, sproščeni in nasmejani.
Nekateri so še jokali ob odhodu staršev, vendar so se hitro potolažili. Dojeli in povzeli so
ritem vrtca, sprejeli rutino, jedli, spali in se igrali.

Vključitev lutke v času uvajanja je z vidika utečene prakse uvajanja drugačen pristop.
Lutka je imela več vlog. Smuk je bil sredstvo, motivacija, učitelj, prijatelj, tolažnik.
Čeprav so ga posamezniki v začetku odklanjali, je kmalu postal nepogrešljiv pri
vsakodnevnih dejavnostih.

Lutka je otroke zjutraj sprejela in z njimi preživela cel dan. Z njimi je jedla, se umivala,
bila je prisotna pri previjanju, jim brisala solze in nosove. Sočustvovala je z njimi,
hkrati pa jim je govorila in jim dokazovala, da se imajo v vrtcu z vzgojiteljicama lahko
lepo. Razlagala in pripovedovala jim je, kaj se bodo igrali, z njimi je gledala slikanice, z
njimi.
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Smuk je otroke spodbujal, da so se skladno s svojimi zmožnostmi izražali in
komunicirali. Ker so bili otroci verbalno še šibki, je bilo poudarjeno njihovo neverbalno
izražanje.

Lutka je otrokom predstavljala prvi stik z lutkovno oziroma gledališko umetnostjo. S
svojim delovanjem je otrokom omogočala, da doživljajo svet okrog sebe, njegove
zakonitosti, prepoznavajo norme in želena vedenja. Imeli so možnost, da te vrednote,
norme in zakonitosti z lutko na svoj način sprejmejo ali zavrnejo.

Zaključek
Kako malo je potrebno, da lutka v otroških rokah ali očeh oživi. Dovolj je že malce
domišljije vzgojitelja in različne možnosti uporabe ponujenih rekvizitov.

V začetku sem predvidevala in načrtovala vsebinski in izvedbeni vidik uvajanja s
pomočjo lutke, vendar me je izvedbeni del presenetil in presegel moja pričakovanja.
Zamišljala sem si, kako bom otrokom ponudila prijetno obliko prilagajanja novim
okoliščinam, da bom njihovo stisko omilila s prijazno lutko. Otroci pa so jo sprejeli
vsak na svoj način in se nanjo odzivali drugače, kot sem pričakovala. Ob tem sem se
naučila, da otroci s svojim pojmovanjem in drugačnostjo vsak po svoje oblikujejo
vedenja in se odzivajo na situacije. Naša lutka nas je popeljala v svet pravljičnosti in
dovolila, da pridejo na površje otrokova čustva in domišljija. Omogočala je verbalno,
predvsem pa neverbalno komunikacijo, saj večina otrok ni govorila. Če se vprašam, ali
je lutka v skupini res opravila pomembno nalogo pri uvajanju otrok v skupino, je moj
odgovor pritrdilen. Kot sem omenila, je nujna raznolikost dejavnosti in metod, saj vsak
potrebuje nekaj drugega in lutka vsekakor zagotavlja raznolikost. Pozitivno je tudi moje
stališče glede učinkovitosti in moči nenehno prisotne lutke pri vzgojnem delu.

Literatura:
Borota, B.,Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Univerza na
Primorskem. Pedagoška fakulteta.
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Ksenja Udovč, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Ciciban Novo mesto

Dramatizacija zgodbe Razbita buča

Povzetek
Otrok v prvem starostnem obdobju razvija svojo domišljijo z različnimi dejavnostmi,
med katere spadajo tudi igre z lutkami, gledališke igre in dramatizirane zgodbe. V
vrtcu Ciciban so otroci dramatizirali zgodbo Razbita buča, za katero so naredili
tudi ustrezne rekvizite.

Ključne besede: simbolna igra z lutkami, gledališka vzgoja, dramatizirana zgodba,
ustvarjalnost.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zaposlena sem v vrtcu Ciciban (enota Žabice) v Novem mestu. Kot vzgojiteljica delam v
homogeni skupini otrok, starih od dveh do treh let. Skupina šteje 14 otrok. Otrokom
sem predstavila zgodbo Razbita buča, in sicer sem jim jo najprej približala z lutkami,
nato pa smo jo večkrat obnovili s pomočjo aplikacij. Ko sem menila, da otroci vsebino
dobro poznajo, so bili pripravljeni za dramatizacijo zgodbe.

Opredelitev dramske vzgoje
V Kurikulumu za vrtce (1999) je v
področje umetnosti umeščena tudi
dramska vzgoja in predstavlja bistveni
del estetske vzgoje, ki spodbuja
emocionalni in kognitivni razvoj
otroka. Lutkovno gledališka vzgoja je
del področja umetnosti, ki združuje
glasbeno, likovno, plesno in
avdiovizualno dejavnost. Na vseh teh
področjih je otrok lahko ustvarjalen:
izraža svoje misli, hotenja in
komunicira. Osnovo za gledališke

Namizna simbolna igra z lutkami.
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dejavnosti predstavljata simbolna igra in igra z lutkami.

V začetku so igre z lutkami nepovezane in nedodelane ter se jih otroci hitro naveličajo.
To se je zgodilo v mojem primeru; nekateri otroci so postali nasilni in udarjali lutko ob
lutko, nekateri pa so se z lutkami celo pričeli pretepati. Do izraza so prišle razlike v
sposobnostih; nekateri otroci so že govorno komunicirali z drugimi, nekateri sami s
sabo.

Ustvarjalnost zahteva tako od vzgojitelja kot od otroka, da prestopi mejo vsakdanjega.
Domišljija pomaga doživljati svetove in se vživljati v druge osebe. Zgodbe zaživijo, dobijo
obliko in barve, otrok si ustvarja svoj fiktivni svet. Vsak predmet iz vsakdanjega življenja
je mogoče s pogledom in gibom oživeti ali mu dati simboličen pomen. Za otrokov
kognitivni, socialni, emocionalni in fizični razvoj je zelo pomembna igra z lutkami.
Otrok s simbolno igro z lutko prenese izkušnjo v svoj plan, jo ponovno doživi, spreminja
in združuje; realnost spreminja tako, kot si sam zamisli in v različnih situacijah.

Gledališka vzgoja
Gledališka vzgoja je socialni proces, ki se ustvarja skozi skupnost. V prvem starostnem
obdobju začnemo gledališko igro prav s simbolno igro. Izredni pomen ima pri
gledaliških igricah posnemanje. Otrok posnema vzgojitelja, njegovo mimiko in gibe,
posnema pa tudi vrstnike. Dramska vzgoja utrjuje socialne vezi in razvija osebnost
posameznika. Vzajemno delujejo čutenje, zaznavanje, spoznavanje in razumevanje.
Gledališke igre spodbujajo vse čute, nudijo nove izkušnje in premagujejo jezikovne,
družbene, verske in socialne omejitve.

Gledališče je osnova gledališke fantazije, zato je pomembno, da ga uvajamo že v vrtec in
ga vključimo med ostale dejavnosti. Igrajo se ga lahko vsi otroci, ne glede na
intelektualne, komunikacijske sposobnosti in talent.

Gledališka igra zahteva pripravljenost in veselje, pogum za nastop pred publiko in
pogum za morebitno kritiko. V prvem starostnem obdobju se otroci s tem ne
obremenjujejo. Igrajo zaradi lastnega zadovoljstva in ne zaradi zunanje prisile. Ni jim
toliko pomemben razultat, kot pa sam proces oz. zadovoljstvo ob igri. Zelo uživajo, ko se
vživijo v vlogo drugega, pripovedujejo zgodbe ter se oblačijo v kostume. Z igro se
pripravljajo na življenje.

Otroške igre imajo velik psihološki in pedagoški vpliv. Lahko se zgodi, da imajo dramske
in dramatizirane igre negativne etične in estetske posledice. Da do tega ne pride, ima
pomembno vlogo vzgojitelj, ki strokovno usklajuje prvine teh iger. Vzgojitelj mora paziti,
da otroci dejavnost ne doživljajo kot pritisk. Vzdbuditi mora veselje do igranja in
ustvarjanja novih likov. Vzgojitelj s svojim navdušenjem širi pozitivno energijo in
opogumlja otroke k igranju. Otrok, ki je pri igri sproščen, se z veseljem igra in razvija
svoje sposobnosti. Mlajši otroci so radovedni, zato jih vsaka novost pritegne k
sodelovanju. Vzgojitelj njihovo radovednost vzdržuje, jih motivira do konca celotne
izvedbe in jim daje občutek varnosti ter sprejetosti. Spodbuja jih k razmišljanju in
ustvarjalnosti. Ne sme pa posegati v njihov način igre in razmišljanja. Pomembno je, da
je vzgojitelj pri svojem delu sproščen in kreativen tako kot otroci. Ves čas jim mora biti
vzgled.

Dramska igra
Spontana gledališka igra je projekcija otrokovega čustvenega in doživljajskega
sveta.Vzgojitelj jo mora izkoristiti in razvijati. Glavni cilj otrokove igre je zadovoljitev
želje po igri sami in ne le zadovoljevanje potreb. Če hoče vzgojitelj ohraniti sproščenost
in ustvarjalnost, mora izhajati iz otrokove igre.
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»Dramska igra ali igra »kot da« je popoln proces, tako notranji kot zunanji, ki se odvija,
ko svojo ustvarjalno domišljijo preobrazimo v dejanja, ko ustvarimo mentalne
izmišljotine in jih izrazimo v spontani igri, ustvarjalni dramski igri, improvizaciji,
igranju vlog in gledališki igri. Tako kot življenje je dramska igra izkušnja, ki jo
doživljamo. V življenju imamo opravka z dejanskimi mislimi in dejanji, v dramski igri
imamo opravka z izmišljenimi mislimi in dramatičnimi dejanji.« (Korošec in Majaron
2002) Dramska igra je lahko: spontana, simbolna, igra vlog, sociodramska, tematsko-
domišljijska in drama v vzgoji ter kreativna drama.

Za dramatizirano zgodbo je značilno otrokovo vživljanje in namišljeno spreminjanje v
osebe, živali ali stvari. Spodbuda za igro prihaja od zunaj in ni spontana. Razvija
otrokove sposobnosti globljega vpogleda v stvari, širšega prilagajanja, močnejšega
vživljanja in dobrega razsojanja. Zunanje spodbude se pretvarjajo v edinstveno stvaritev
in prispevajo k otrokovemu celostnemu razvoju.

Dramatizacija zgodbe Razbita buča
O motivaciji sem spregovorila že v uvodu. Po igri z lutkami smo iz papirja izdelali
različne oblike ušes, s katerimi smo ponazorili živali iz zgodbe. Za bučo nam je služil
oranžen šotorček. Dramatizirali smo po skupinah, tako da so prišli na vrsto vsi. Večina
otrok je v igranju uživala, pri nekaterih je bil prisoten strah pred nastopanjem, ki je pri
posameznikih s ponavljanjem izginil. Nekateri otroci so govorili tiho, nekateri so
posnemali samo gibanje, nekateri so že improvizirali. Dva otroka sta z intonacijo v
glasu posnemala živalske like iz zgodbe in dodajala svoje besedilo.

Za konec
Čeprav vem, da je pri gledališki vzgoji pomemben proces, sem večkrat želela, da bi bil
rezultat boljše dramatiziranje. Moja pričakovanja so bila večja, čeprav je bila izvedba za
to starostno skupino zadovoljiva. Verjetno bo naslednjič boljša, ker bodo gradili na
izkušnjah. Pogosteje bom načrtno izvajala dejavnost gledališke igre.

Literatura:
Bidlo, T. (2006). Theaterpädagogik. Einführung. Essen: Oldib.
Korošec, H. in Majaron, E. (2002). Lutka iz vrtca v šolo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Korošec, H. Simbolna igra in gledališka igra. Pridobljeno 16.10.2014, iz http://www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/3-
korosec-simbolna.pdf
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Zavod RS za šolstvo.
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Mirela Jurič, dipl. vzgojiteljica, Osnovna šola Fram, enota vrtec○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z lutko v glasbeno pravljico

Povzetek
V prispevku bom na podlagi teoretičnih izhodišč obravnavala in opredelila pojme
pravljica, glasbena pravljica in lutka. Le te bom spretno vpletla v praktičnem delu
tega strokovnega prispevka. Da je pravljica v vrtcu res zaželena, že vemo. Zanimalo
pa me je, kdaj oziroma na kakšen način otroci pravljico bolj intenzivno doživijo. Za
kvalitativno raziskavo sem izbrala pravljico z glasbo ter glasbeno pravljico z lutko,
tako da sem vse tri pojme spretno povezala v lutkovno igro.

Ključne besede: pravljica, glasbena pravljica, glasba, lutka, lutkovna igra.

Uvod
»Pravljice vedo več, kot mislijo, da vedo. Prav zato tudi so pravljice: izmišljene, neverjetne
zgodbe – a ob enem človeško globoko izkušene in resnične. In večno mlade.« pravi
Goljevšček (1991, str. 190) v knjigi Pravljice, kje ste? Pravljici lahko vedno dodamo
glasbeno vsebino. Glede na delež in pomen glasbe v pravljici pa tako ločimo pravljico z
glasbo in glasbeno pravljico. Vsebino, ki jo zasledimo v pravljici, beseda in glasba
predstavljata vsaka po svoje, vsaka s svojo močjo otroku vzbudita bogate predstave,
misli in čustva. Moj namen in cilj raziskovanja je bil ugotoviti, na kakšen način
predstaviti pravljico, da jo otrokom čim bolj približam, med drugim pa tudi ugotoviti
intenziteto doživljanja, kadar to poslušajo z glasbeno spremljavo in kadar sta prisotni
glasba in lutka hkrati.

Odnos med pravljico, glasbo in lutko
Pravljica in glasba igrata v življenju otroka pomembno vlogo. Obe se v njegovem življenju
pojavita že zelo zgodaj, ko se ju še sploh ne zaveda. In spremljata ga skozi vso otroštvo,
mladost in nič koliko krat tudi takrat, ko odraste. Otrok pravljico sprejme za svojo in se
ji z užitkom preda, prav tako tudi glasbi, ko pa pravljico združimo z glasbo, pa otroku
podamo dvojno mero užitkov ter nepozabno doživetje.

Izbrala sem pravljico Svetlane Makarovič Vila Malina. To sem z glasbenimi vložki
nadgradila v glasbeno pravljico in jo tako predstavila otrokom. V pomoč sta mi bila še
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dva vzgojitelja, ki sta me pri izvedbi spremljala na instrumente ter z menoj prepevala.
Uporabili smo kitaro, ki me je nežno spremljala med pripovedovanjem, pršno glasbilo,
iz katerega smo dobili zvok vode. Živali, lilija in Vila Malina so imeli svoje pesmi, dodali
smo še instrumentalno glasbo na začetku in na koncu. Glasba in beseda sta imeli
enakovredno vlogo. Otroci so pravljico zbrano poslušali od začetka do konca. Glasba
jih je motivirala veliko bolj, kot če bi poslušali le besedo.

Glasbene pravljice so med otroki zelo priljubljene. Skozi te lahko dosegamo kurikularne
cilje na področju glasbenega, govornega in socialnega razvoja.

Glasbene dejavnosti lahko potekajo tako, da otroci sami iščejo, raziskujejo in najdejo
odgovor oziroma rešitev za idejno nalogo ali problem. Odrasli pri tem podpremo vsako
zamisel, tudi najbolj skromno napredovanje. Odrasli otrokove ideje spodbujamo, jih ne
kritiziramo, komentiramo ali ocenjujemo, tudi pretirano hvalimo ne. Vsako sprejmemo.
Zavedati se moramo, da je otrokov proces ustvarjalnosti pomembnejši od rezultata
(Kurikulum 1999).

Z glasbeno pravljico je mogoče dosegati široko paleto kurikularnih ciljev, katere
načrtujem skrbno z določenim namenom in tako, da so primerni otrokovi starosti in
zmožnosti njegovega sodelovanja. Otrokom sem ponudila možnost izvedbe glasbene
pravljice na enak način, kot so jo spremljali. Otroci so se tako rokovali z instrumenti in
se vživljali v vlogo pravljičarja. Pozabili nismo na lep in odgovoren odnos do skupne
lastnine.

Glasbeno pravljico lahko izvedemo kot gledališčno ali lutkovno predstavo pa tudi kot
koncertno glasbeno delo. Glasbeno pravljico je vedno potrebno izvesti v celoti, od
začetka do konca brez prekinitev. Dovoljeno jo je skrajšati in prilagoditi mlajšim
otrokom, tako da omejimo število prizorov. Glasbeno pravljico lahko izvedemo odrasli
in/ali otroci. Izvedbo skrbno načrtujemo. Če nas je več, si vloge razdelimo, tako da je
nekdo pripovedovalec, nekdo drug pa glasbenik. V primeru, da jo izvedemo v obliki
lutkovne ali gledališke predstave, smo izvajalci igralci in glasbeniki hkrati (Borota
2012).

»Kreativna drama, tokrat se osredotočimo na njen del igre z lutko, ne zahteva posebnega
studia, odra in posebnih rekvizitov. Edine zahteve so čas, prostor in entuziastičen,
dobro pripravljen učitelj/vzgojitelj.« (Korošec in Majaron 2006, str. 125). Lutka je
vzgojiteljeva pomočnica, je druga oseba v skupini, ki ji otroci verjamejo. Ne glede na to,
kako lutka zgleda, je vedno dobrodošla. Otroci jo imajo radi in jo sprejmejo za svojo
prijateljico.

Tako smo se lotili izvedbe glasbene pravljice z lutko v obliki lutkovno-dramske
predstave. Tokrat smo si pomagali z lutkami na palici, preprosto izdelanimi iz
časopisnega papirja in lepila. Uporabili smo tudi dramski lik, glavno junakinjo. Med
samo izvedbo lutkovne predstave so bili otroci zbrani in njihova koncentracija ni padla,
ne glede na to, da so pravljico že pred tem poslušali. Lutke se prepoznajo kot priljubljeno
motivacijsko sredstvo. Ob zaključku dejavnosti so otroci sami igrali lutke in poskušali
uprizoriti predstavo o Vili Malini. Nekateri so se držali vsebine pravljice in prepevali,
druge je pot odnesla v novo pravljico. Vzgojitelji smo bili tam, da jim pomagamo in jim
svetujemo pri uporabi lutke. Spodbujala sem otroke k nežnosti in k oblikovanju
moralnega odnosa do skupne lastnine. Namen je bil dosežen, saj so otroci še bolj uživali
ob doživljanju pravljice. Potrdili so tudi, da je pravljica, v kateri srečamo glasbo, bolj
zanimiva kot pravljica brez glasbe. Še najbolj jim je bilo všeč to, da so bile z nami lutke.
Ko sem jih kasneje vprašala, katera pravljica jim je bila ljubša, je večina odgovorila, da
tista z lutkami. Nekateri med njimi so bili celo prepričani, da so gledali dve različni
pravljici in da nekaterih likov v prvi izvedbi ni bilo. Deček je povedal: »Drugič je bilo
boljše, ker je tudi studenec bil zraven in je govoril.« Pri tem ugotovim, da tisto, kar lahko
otrok vidi, tudi drugače doživi.
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Sklep
Pri načrtovanju aktivnosti sem upoštevala otrokova predznanja in njihove izkušnje, saj
sta glasba in pravljica v vrtcu prisotni skoraj vsak dan. Pozabila nisem na pomen
ustrezne priprave prostora in sredstva, ki so bila zanimiva, drugačna, pestra in
primerna za izvedeno glasbeno pravljico. Odziv otrok je tudi pokazal, da imajo način
izvedbe pravljice v obliki lutkovne igre radi, da jim je bila všeč in da to potrebujejo
večkrat. Glasba in lutke otroke pritegnejo in jih ustrezno motivirajo. Izkazalo se je, da
otroci v pravljici in ob glasbi uživajo, torej je smiselno, da se glasbene pravljice v vrtcih
pojavljajo pogosto. Otroci tudi vedno znova pokažejo potrebo po lutki, saj jo imajo radi
in ji zaupajo. Tudi tu lahko otrokom ponudimo na hiter in zelo preprost način. Resda
nismo profesionalci, imamo pa občutek za otroke in če uporabimo samo to, bomo
nagrajeni tudi sami. Užitek je delati, ko delaš s srcem.

Foto 1: (vir Vrtec Fram 2014) Vila Malina

Foto 2: (vir Vrtec Fram 2014) Šoja, malina in jež – lutka na palici
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Lidija Selič, dipl. vzgojiteljica, OŠ Prebold, vrtec Prebold

Gledališka dejavnost : Povodni mož

Povzetek
Z gledališkimi dejavnostmi ustvarjamo domišljijski svet, v katerem otrok pridobiva
različne izkušnje, skozi katere lažje razume medčloveške odnose ter se vživlja v
življenje drugih ljudi. Pripomorejo tudi k otrokovemu čustvenemu, socialnemu in
intelektualnemu razvoju. Vzgojitelj skupaj z otroki oblikuje spodbudno okolje,
otroku nudi prostor, čas in sredstva za samostojno raziskovanje in učenje. Otrok, ki
bo v procesu notranje motiviran, bo vsekakor aktivnejši v svoji domišljiji in
ustvarjalnosti. V referatu predstavljamo primer spodbudnega okolja, v katerem otrok
želi oblikovati in odigrati gledališko predstavo ostalim otrokom in staršem.
Izvajanje gledaliških dejavnosti pomembno vpliva na komunikacijo tako med otroki
kot tudi med otroki in vzgojiteljico.

Ključne besede: spodbudno okolje, gledališke dejavnosti, dramska igra, vloga
vzgojitelja.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V referatu predstavljamo vlogo vzgojiteljice pri pripravi okolja za gledališke dejavnosti,
v katerih so otroci, stari od 5 do 6 let, aktivno sodelovali z iskanjem novih rešitev. Svoje
znanje so nadgrajevali tako na čustvenem kot tudi na kognitivnem področju. Otrokom
sem ponudila pestro izbiro materialov, s katerimi smo skupaj ustvarili rekvizite za
predstavo, vseskozi sem sprejemala njihove ideje in jim nudila spodbudo za
nadaljevanje. Ravno spodbudno okolje za razvoj gledaliških dejavnosti v vrtcu namreč
otrokom nudi možnost za razvoj na različnih področjih.

Gledališke dejavnosti
Gledališke dejavnosti zavzemajo širok izbor aktivnosti, v katerih se lahko otrok izraža.
Vsa aktivnost temelji na otrokovi igri. Vloga vzgojitelja je pomembna z vidika
zagotavljanja ustreznega okolja in soustvarjanja z otrokom. Vzgojitelj je tisti, ki lahko
skozi gledališke dejavnosti otroku približa različna področja kurikula, mu s tem
omogoča aktivnejše spoznavanje sveta okoli sebe in možnost čustvenega odzivanja
nanj, na problemske in vsakdanje situacije (Geršak in Korošec 2011). Skozi gledališke
dejavnosti otroka vodimo k samostojnemu raziskovanju, samoizražanju ter
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posredovanju konceptov, idej ter izražanju čustev. Vzgojitelju je pomemben proces, ki
vodi do uprizoritve, saj otrok ob tem usvaja pomembne kurikularne cilje (Korošec 2010).

Gledališke dejavnosti v povezavi s Kurikulumom za vrtce (1999)
Kurikulum (prav tam) področje umetnosti opisuje kot področje, ki otroku omogoča
udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju in
spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh
področjih dejavnosti. Poudarja izkušnjo, ki jo otrok pridobi na področju umetnosti, saj
zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja predstavlja pomemben dejavnik
uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja.

Dramska igra
Dramska igra je eno izmed gledaliških izraznih sredstev, za katerega Komensky trdi, da
pomembno prispeva k otrokovem vsestranskemu razvoju, ki ga uči primernega vedenja.
Singer poudarja, da sta sposobnost prevzemanja različnih vlog in sposobnosti
domišljije nujno potrebni v otrokovem razvoju (Šimnic, v Bredikyte 2002). Dramsko
ustvarjanje je nadgradnja otrokove igre vlog, ki je njegovo naravno izrazno sredstvo.
Vzgojitelj jo prepoznava in povzdigne na višjo raven. Doda ji besede, slike, gibe in zvoke.
Spontana igra vlog tako preide v dinamično sodelovanje otrok in odraslih. Da se
dramska igra razvija, je potrebna želja otroka po nastopanju pred publiko (Hohmann in
Weikart 2005).

Spodbudno okolje in vloga vzgojitelja
Spodbudno okolje je pomemben dejavnik v razvoju otroka, ki motivira udeležence k
aktivnosti in hitrejšemu razvoju (Pevec, Semec 2009). V načelu aktivnega učenja in
zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja piše: »Stalna skrb za
sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje
tako vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz
otrokovih samoiniciativnih pobud« (Kurikulum … 1999).

Otrok in vzgojitelj sta pri igri partnerja, gradita jo skupaj. Vzgojitelj je tisti, ki se vključuje
z namenom, da igro razširi. To doseže preko interakcij z otrokom, z organizacijo
prostora, predmetov, materialov in s kreativnimi spodbudami. Otroku namenjena
pozornost, ki je pomembna za njegov interes za igro. Uporablja širok izbor izraznih
sredstev, s katerimi pomaga otroku postopoma razumeti zaplet in tok dogodkov. Prav od
vzgojitelja in pestrosti njegove ponudbe je odvisno, koliko in v kakšni meri bo otrok
spoznal gledališka izrazna sredstva (Geršak in Korošec 2011).

Potek dejavnosti
S sodelavko v oddelku sva bili odgovorni za kulturno prireditev v vrtcu. Po skupnem
načrtovanju sva prišli do zaključka, da pripraviva dramatizacijo Povodnega moža
pesnika Franceta Prešerna. Nikakor nisva želeli otrokom predstaviti najino idejo,
temveč sva želeli skozi različne dejavnosti, kjer smo spoznavali in raziskovali življenje
Franceta Prešerna, slišati idejo otrok: kaj si oni želijo pokazati svojim prijateljem v
vrtcu. Otroci so bili stari 5–6 let, dobro sva jih poznali. V skupini je bil tudi popolnoma
slep fant. Otrokom sva zaupali in predvideli, česa so sposobni in kaj lahko od njih
pričakujeva. Želeli sva ustvariti spodbudno okolje, kjer bi prišli otroci sami do ideje.

   V knjižnici smo si izposodili slikanico Povodnega moža, otroke je slikanica pritegnila
z izvirnimi ilustracijami. Dogovorili smo se, da jim bom knjigo prebrala. Na dejavnost
sem se naslednji dan pripravila, otrokom sem skušala doživeto približati besedilo in
med branjem je vladala popolna tišina. Na obrazih otrok je bilo opaziti različna čustva,
ki so jih doživljali skozi moje pripovedovanje. Tudi ko sem končala z branjem je za nekaj
trenutkov vladala tišina, nato pa smo se začeli pogovarjati o vsebini, otrokom sem
razložila besede, ki so jim bile neznane, da bi resnično dobro razumeli vsebino. Ob
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postavljanju vprašanj so otroci razmišljali, predvsem jih je prevzel nesrečni zaključek
deklamacije.

Naslednji dan sem otroke seznanila s kulturno prireditvijo v vrtcu, ki je bila pred nami,
in jih vprašala, če imajo kakšno idejo za sodelovanje. Takrat se je oglasil deček in dejal:
»Zaigrajmo Povodnega moža.« Moj odziv je bil seveda nasmeh in njegovo idejo sem
pohvalila. S sodelavko sva otrokom dejali, naj premislijo, kako bi oni to zaigrali in kaj
vse potrebujemo. Uporabili sva metodo nevihte možganov in dobili različne ideje.
Otrokom sva dali dovolj časa, da so premišljevali, si ogledovali slikanico, različne
fotografije, deklamacijo sva večkrat prebrali, da so jo ponotranjili in najprej sami
doživeli.

Oblikovali sva tematski kotiček z rekviziti, v katerem so se otroci najprej samo igrali
različne vloge Povodnega moža. V njih so se igrali v igrah pretvarjanja. Kot pravita
Geršak in Korošec (2011) ima vsak otrok v sebi ustvarjalne potenciale, vzgojitelj pa je
tisti, ki jih mora prepoznati in otroku omogočiti, da jih razvija skozi različna izrazna
sredstva. Otroke sva opazovali in se z njimi dogovorili glede izbire vlog. Vse potrebne
rekvizite smo sami izdelali. S sodelavko sva poskrbeli za ustvarjalno okolje in poskrbeli
za pestrost materialov, s katerimi so otroci manipulirali. Otrokom sva ponudili dovolj
časa za raziskovanje. Sami so želeli vaditi vsak dan, vajo smo ponavljali tudi dvakrat na
dan zaradi želje otrok. Otroci so med seboj sodelovali, si pomagali, se spodbujali, deklice
so poskrbele za obleke, fantje za srajčke in kravate. Poudariti moram, da je bil ravno
slep fant Povodni mož. Vlogo je odigral tako suvereno, da zunanji opazovalec, ki otroka
ni bi poznal, niti ne bi opazil, da je slep. V tem času se je vse vrtelo okoli Povodnega moža
in Franceta Prešerna, zato sva dinamiko dela popestrili še z likovno dejavnostjo na
temo portret Franceta Prešerna. Otroci so spoznali pojem portreta in ga tudi sami
narisali z ogljem. Risbice so bile razstavljene na prireditvi.

Pripravili smo kulturno prireditev za vrtec, povabili smo ravnatelja in pomočnico
ravnatelja. Gledalci so bili ganjeni, nastopajoči otroci zadovoljni, ponosni na
ustvarjalnost in predvsem trud, ki so ga vnesli v nastop. Vsekakor sva bili ponosni na
strokovno opravljeno delo tudi s sodelavko. Veselilo naju je, da sva uspeli otrokom
zagotoviti spodbudno motivacijsko okolje, v katerem so imeli možnost razvijati svoje
potenciale. V ponos nam je bilo, da smo lahko ponovili igro Povodnega moža še za
učence osnovne šole do četrtega razreda.

Fotografija 1: Dobro razpoloženje pred nastopom.
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Slika 1: Otrokov portret Franceta Prešerna

Zaključne misli
Ob nastajanju ideje o dramatizaciji Povodnega moža sva se s sodelavko soočili z velikim
izzivom. Odločili sva se, da bodo otroci sami kreirali predstavo s svojimi idejami. Najina
naloga je bila ustvariti spodbudno okolje, ki je otroke vodilo k aktivnostim, pri čemer
sva ponudili pestro izbiro materialov in sredstev. Otroci so imeli dovolj časa za
raziskovanje in razmišljanje/osmišljanje dramatizacije. Strinjam se z avtorji
(Tankersley in sod., 2011), da okolje pomembno vpliva na otrokov kognitivni, motorični
in socialni razvoj. Oblikovanje fizično, psihološko in socialno varnega okolja, ki nudi
različne, razvojno primerne materiale, naloge in situacije, pripomore k njegovemu
hitrejšemu učenju. Vsak otrok se mora počutiti varnega in sprejetega. To krepi njegovo
samozavest, ki jo potrebuje, da v aktivnostih sodeluje.

Odrasli otroku zagotavljamo nuditi ustrezno motivacijsko okolje, v katerem bo vedno
znova iskal ustrezne rešitve in se v skladu z razvojnimi zakonitostmi razvijal na več
področjih.
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Nada Faganel, vzgojiteljica, Kranjski vrtci

Gledališka predstava: Kdo je napravil
Vidku srajčico

Povzetek
V starejšem oddelku smo v Letnem delovnem načrtu načrtovali gledališko predstavo:
Kdo je napravil Vidku srajčico (Levstik) in sodelovanje s staršema deklice v oddelku.
Oče in mati sta po poklicu animatorja lutk in vodita svoje lutkovno gledališče. Oče
je tudi kipar, ilustrator in oblikovalec scenografije. Predstavila vam bom primer
prakse, kako z dobro načrtovanim medsebojnim sodelovanjem odraslih in aktivno
vlogo otrok dvignemo kakovost umetniškega ustvarjanja v vrtcu. Sodelovanje s
starši, umetniki je za otroke in vzgojitelje duševna hrana in neprecenljiva
zakladnica novih pogledov, idej, pristopov in razumevanja.

Ključne besede: pravljica, starša – lutkovna animatorja, dramska predstava.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gledališče
Gledališče je umetniška dejavnost, ki ima za otroke in odrasle poseben čar. Odrasli v
vrtcu se zavedamo, da imajo otroci zelo radi pravljice, se radi vživijo v vloge, ki so jim
všeč, in se z njimi tudi poistovetijo. Pomembno je, da odrasli znamo v otrocih vzbuditi
veselje in ljubezen do igranja na odru in soustvarjanja predstav.

»Gledališče je lahko že v vrtcu tista ustvarjalna dejavnost, ki otroke celo bolj prevzame
kot razni moderni mediji, kot so televizija, film ali računalnik. V gledališču se vse
dogaja v živo, pred otroškimi očmi in gledališče si lahko ustvari katerakoli manjša ali
večja skupina otrok, ki skupaj preživi veliko časa« ( Levinger 2000, str. 5).

Gledališka igra vpliva na otrokov celotni razvoj. Odrasli spodbujamo otrokove izrazne
zmožnosti. S pomočjo besede, slike, giba in zvoka nastaja dinamično sodelovanje otrok
in odraslih. Zaradi druženja več otrok pri skupni dejavnosti govorna aktivnost omogoča
razvoj socialnih spretnosti in veščin (Bahovec, Golobič 2004 ). Sodelovanje z umetniki
bogati vzgojni proces in dviguje kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.

Od spodbude do izvedbe
Na roditeljskem sestanku sem starše seznanila s pripravo gledališke predstave. Starša
deklice, lutkovna animatorja, sta predlagala, da s skupnimi močmi ustvarimo
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gledališko lutkovno predstavo. Dogovorili smo se za medsebojno sodelovanje in določili
okvirni datum začetnih priprav. Glede na namen in cilje, načrtovane v delovnem načrtu,
smo izbrali pravljico, ki se vsebinsko vključuje v tematske sklope, v katerih otroci
pridobivajo spoznanja in izkušnje o življenju nekoč, poglabljajo ljubezen in odnos do
narave. Izbrano pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico je napisal Fran Levstik in
ustreza razvojni stopnji in starosti otrok.

Na skupnem sestanku smo se dogovorili o začetnih pripravah, o časovnem in
prostorskem okviru, o procesu ustvarjanja in končnem rezultatu ter izvedbi gledališke
lutkovne predstave. Razdelili smo si vloge. Priredbo in režijo smo zaupali mami deklice,
mentorstvo sva prevzeli strokovni delavki in oče deklice.

   Strokovni delavki sva otrokom posredovali vsebino pravljice. Vsebino sva utrjevali na
različne načine. Otroke sva spodbujali k skupnemu razmišljanju in določanju kraja in
časa dogajanja, glavnih značilnostih književnih oseb in karakternih lastnosti. Otroci
so osvojili besedilo in pomen besedila. Ponavljanje vsebine je bila za otroke prijetna
izkušnja, ki jih je čustveno in socialno angažirala.

(Izdelovanje lutk)

Oče deklice nas je popeljal v svet lutk. Skupaj z otroki smo zbrali mnogo naravnih
materialov (volno, prejo, usnje, les, furnir, kožo, karton) iz katerih so nastajale lutke za
predstavo. Oče deklice je otroke spodbujal k uporabi materialov in eksperimentiranju z
materiali in različnimi tehnikami. Oblikovno je prisluhnil otrokom in bogatil
ustvarjalnost otrok s svojim umetniškim pristopom in izkušnjami. Otroci so ustvarjali
tudi s pomočjo orodja, ki ni tako običajno za igro v igralnici (žaga, vrtalnik, kladivo,
klešče, pila), in manipulirali z odpadnimi materiali. Nastale so lutke: pajek, rak, ptica in
ovce. Oče deklice je lutke tehnološko dodelal.

Lutke so otroci vodili na palicah, po tleh. Z lutkami so se začeli igrati. Igra je spodbudila
komunikacijo in željo po nastopanju.

Glasba in ples
Mati deklice nas je povabila v svet glasbe. Predstavila je preproste ritmične in glasbene
instrumente in jih uporabila pri skupni vadbi. Otroci so poslušali, spontano ustvarjali
zvoke, igrali na instrumente in peli. Ohranjali in razvijali so občutek za ritem. Tudi
škarje so pričarale zanimive zvoke in otroke navdušile kot instrument.
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   Mati deklice je spodbudila tudi h gibanju in k plesu. Utemeljila je nujnost gibalnih
aktivnosti za utrjevanje samozavesti, za intenzivni verbalni razvoj in izražanje ter
veselje otrok. Skupaj so igrivo improvizirali in ustvarjali različne plesne igre. Z
različnimi pristopi je otrokom omogočala zavedanje svojega telesa in kontrole nad
telesom. Z gibanjem in notranjim doživljanjem je otrokom dovolila izražanje s svojim
ustvarjalnim gibom. Kot umetnica se je v metodi vodenja in improvizacije vživela v vloge
junakov zgodbe in vnesla življenje v vsak lik na mnoge različne načine. Otroke je
spodbujala k ustvarjalnosti in jih usmerjala k iskanju lastnih gibov. Dodajala je tudi
različne predmete za plesno spodbudo (klopčič volne, prejo, šivanko, sukanec, tkanino,
lutke, metlo) in razvijala orientacijo v dogajalnem prostoru. Nastali so gibalni motivi:
dečka, pajka, raka in ptice. Grm in ovce so bili del skupnega plesa, v katerem je vsak
posameznik odigral svojo specifično plesno vlogo.

Ko pravljica oživi
V naslednjih srečanjih smo razvijali gledališko lutkovno predstavo, v kateri se je
prepletala igra otrok z igro lutk, petjem, govorjenim besedilom, igranjem na instrumente
in plesom. Odrasli smo upoštevali željo posameznih otrok po nastopanju, sposobnost
otrok v vživljanje vlog, sodelovanje in medsebojno povezanost. Otrokom smo omogočali
odigravanje vloge igralca oziroma gledalca. Otroke so razveselili tudi kostumi, bele
srajčice iz bombaža, ki so spodbudno vplivali na vživljanje v vlogo. Otroci so menjavali
vloge, a sledili dogajanju v okviru režijskega koncepta. V predstavi je bila točno določena
vloga vzgojiteljice, ki je odigrala manjšo vlogo na začetku predstave, v nadaljevanju pa
nudila otrokom podporo pri izvedbi. Predstavo smo zaigrali otrokom vrtca, staršem
oddelka na pomladnem srečanju in v gledališču Krice Krace, na srečanju otroških
gledaliških skupin.

(Predstava v gledališču Krice Krace)

Igra v igri
Med otroki in odraslimi je potekala kakovostna interakcija in komunikacija. Odrasli
smo ustvarjali pozitivno, prijazno vzdušje, ki je otroke vzpodbujalo k odprtosti in želji
po ustvarjalnosti. Starša deklice sta otrokom nudila oporo in navdih. Sodelovanje z
njima je bogato popestrilo igro in učenje.

Otroci so doživetje pravljice podoživljali v ustvarjanju pravljičnih junakov. Z aktivnim
sodelovanjem so na igrivi način odkrivali svoje sposobnosti in se osebnostno razvijali
v izraznosti. Otroci so pridobili veliko novega znanja. Na vajah so uživali in se zabavali.



331

Nastop v gledališču je otrokom omogočil bogato izkušnjo z vstopom v svet umetnosti,
na pravi gledališki oder, z resničnimi igralci in gledalci.

Našo predstavo v gledališču KriceKrace je spremljal dramaturg g. Matjaž Loboda, ki
nam je posredoval tudi oceno predstave:

''Zelo prijetno presenečenje je zame pomenil ogled predstave otroške skupine iz vrtca
Kekec.

Čeprav vedno trdim, da je pri otroških skupinah pomembnejši delovni postopek kot
končni rezultat, me je tudi ta prepričal, da se gledališko in sploh umetnostno šolanje
lahko začne v vrtcu. Pogoj zato so uspešni mentorji in predane vzgojiteljice, ki se znajo
približati otrokom s prave strani. Nastop je bil preprosto imeniten. Kako presenetljivo
so se otroci predali igri. Tako tisti, ki so bili glavni, kot tisti, ki so jim nudili podporo.
Neverjetno zanimivo je bilo opazovati nekaj otrok, ki so ostali tam na robu. Tudi oni so
bili del celote, ki jo je diskretno usmerjala vzgojiteljica.

Imenitna igra v igri! ''
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Ksenija Čuješ, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Šmarje pri Jelšah

Lutka tudi kot terapevtsko sredstvo

Povzetek
Vzgojitelji naj bi bili dober vzornik otrokom. Zaželeno je, da se v polnosti uglasimo
na otroka, da poiščemo primerne načine, da razvijamo in spodbujamo celosten
razvoj otroka. Pri tem iščemo različne načine, s katerim vstopamo v otroški svet.
Otroški svet pa je poln domišljije. Isti dogodek lahko vsak otrok drugače interpretira.
Interpretira si ga na osnovi preteklih izkušenj, katere je zavestno in nezavedno
doživel. Lutka lahko na nevsiljiv način vstopi v svet otroka, saj ima izredno moč in
je lahko pomembno sredstvo za premagovanje vsakdanjih ovir in tudi globokih
travm.

Ključne besede: moč lutke, terapevtsko sredstvo, domišljija, svobodno izražanje,
reševanje konfliktnih situacij.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vemo, da ima lutka neverjetno moč in je primerna za otroke vseh starostnih obdobij.
Lutka je sredstvo, ki ruši meje vsega mogočega, omogoča svobodo in ustvarja domišljijo.
Lutka je sredstvo, ki v otroškem svetu oživi, dobi pomen. Lahko je senčna, ploska, ročna,
na kuhalnici, palici, roki ali prstu, katerim narišemo vesel ali žalosten izraz. Znano je,
da je lutka pomembno pedagoško sredstvo, ki vzgojitelju pomaga pri uresničevanju
vzgojnih ciljev in tudi terapevtsko sredstvo, ker lahko otrok izraža skrita počutja ter
vsebine, ki jih nosi v sebi.

Lutka pomaga otroku v stiski
V vrtcu velikokrat doživimo, da se nekateri otroci težje vključijo v sam proces oz. drugo
okolje, zato je prav lutka tista, ki nam strokovnim delavcem pomaga, da se nam otroci
zaupajo in je velikokrat ključ do njihovega srca. Prav malo je potrebno, da nas lutka
odpelje v pravljični svet, kjer nam je dovoljeno vse in kjer zbežimo od včasih težke
realnosti.

Mnogi otroci so podvrženi stresnim dogodkom, a se tega niti ne zavedajo. Nenehno
odigravajo vsebine, ki jih okolica težko sprejme, okolica je nezadovoljna, otrok tudi in to
kompulzivno ponavljanje se ponavlja v začaranem krogu, ob tem pa so vsi nemočni.
Tako starši, vzgojitelji, svetovalni delavci in seveda tudi otroci.
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Pri nekaterih predšolskih otrocih se lahko pojavi regresivno vedenje, povečana
zahtevnost, povečana anksioznost, kontrafobično vedenje, povečana agresija in
različne oblike igre ponovnega uprizarjanja (Cvetek 2009). Takrat smo strokovni delavci
dolžni odreagirati. V opažanja je potrebno najprej vključiti starše, po potrebi tudi
nadaljnje strokovne službe. V skupini in na oddelku pa moramo strokovne delavke
zagotoviti varno, ljubeče okolje, ki bo optimalno za otroke.

Za razrešitev bolečih dogodkov ali celo travm otrok potrebuje občutek varnosti, občutek
nadzora ter svobodo izražanja. Zato se lutki pripisuje tako velik pomen, saj jo
uporabljajo tudi številni terapevti po svetu, da razrešijo marsikatero nerešeno situacijo
oz. konflikt v družini. Otrok lahko zaradi nerešenih stvari intelektualno in emocionalno
zaostaja med vrstniki.

Pedagoški delavci in drugi strokovni delavci npr. terapevti, morajo vedno gledati družino
kot celoten družinski sistem in obravnavati vsakega člana družine kot individuum tega
sistema. Upoštevati moramo, da ima vsaka družina svoja določena načela in pravila.
Če želimo pridobiti določene informacije o otroku (o nespremenljivem vedenju),
uporabimo lutko, ki je otroku blizu, saj nam tako pomaga zmanjšati stres pri otroku.
Otrok pozabi na njegovo vedenje in pove stvari, ki jih sicer nebi, saj je lutka vsemogočna
in ob njej otrok nima treme, zadržkov in se ne zmoti oz. se zmoti lutka in ne otrok. Lutki
je dovoljeno vse, zato lahko pove tudi tiste najbolj strašne stvari, ki bolijo otroka. Otrok
se ob vsem povedanem ne počuti razgaljenega, saj mu lutka ohranja njegov jaz.

Lutka je ogledalo (Bastašic, Sitar 2005, str. 229-267), ki odseva sliko življenja. Otrok
preko lutke izraža svoja notranja doživljanja. Otrok lutki zaupa, verjame in ji ne zameri.
Če do otroku pristopimo sočutno, ima izpolnjene pogoje, da se lahko svobodno izraža,
da je varen ter da lahko preko lutk otrok doživi katarzično izkušnjo.

Zaključek
Vemo, da otrok lažje vzpostavi kontakt z lutko kot z odraslimi. To lahko razložimo le na
energetski ravni in z otrokovim strahom pred odraslimi, z negotovostjo pri
vzpostavljanju komunikacije, ki mu jo posrednik oz. lutka zelo olajša. Prav to hočemo
izkoristiti, da otrok na manj stresen način sprejema okolje, v katerem živi, in sporoča
svoj odnos do njega. (Majaron 2002).
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Vesna Kalčič, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Mavrica Vojnik

Lutka kot ljubljenec skupine

Povzetek
Kako poseči v otrokovo dušo in mu pomagati poiskati čustva, ki so skrita globoko?
Sam jih včasih komaj prepozna. Ne zna se spopasti z njimi, rešiti konflikte, ki ga
tlačijo, morijo in mu ne dovolijo, da bi normalno deloval v odnosih sam s sabo, z
vrstniki in odraslimi. Poti je več, eno predstavljam v Ena izmed njih je zagotovo
lutka, ki nam odraslim pokaže, kako lažje vstopiti v otroško dušo. Uporaba lutke
opazno prispeva k manj stresnemu vključevanju otrok v socializacijski proces,
predvsem pa pozitivno vpliva na samopodobo in samozavest posameznikov.

Ključne besede: lutka, socializacija, ljubljenec skupine, pozitivna samopodoba,
samozavest.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lutko Mihca sva s kolegom pomočnikom »uporabila« za motivacijo, spodbudo za
ustvarjalnost pri različnih dejavnostih, zlasti pa za razvijanje pozitivnih socialnih
interakcij. Preden sem prinesla lutko v skupino, sem se zavedala, da je prvi pogoj, da
lutka v skupini zaživi, moja vera vanjo in spoznanje, da lutka oživi le s pogledom in
gesto. Upoštevati sem morala tudi glavno pravilo, in sicer vzpostaviti očesni stik z lutko,
ji posoditi glas, gib in preko nje komunicirati z otroki.

»Z lutko lahko delaš samo, če vanjo zares verjameš! Moraš jo imeti rad, ponudi ti vse
tisto, kar se ne da razložiti z besedami, kjer se poleg znanja lahko prepustimo navdihu
igre, čara, oživljanja, veselja … » (Majaron 1998, str. 13). Izhajala sem iz dejstva, da je lutka
čudovit pripomoček za komunikacijo med vzgojiteljem in otrokom ter med otroci
samimi. Želela sem, da lutka izboljša medsebojne odnose med otroki in sprošča vzdušje
v skupini. Mihec je nudil otrokom možnost izražanja čustev, sproščanja konfliktov in
sporočanje lastnega videnja sveta. Meni in pomočniku je bil Mihec v pomoč pri lažjem
razumevanju otrok, prepoznavanju njihovih čustev in težav pri hitrejšem doseganju
ciljev.

Mihov dnevnik
V igralnico je kot dvaindvajseti član prišel Miha. Otroci so ga nekaj minut le opazovali,
nekateri presenečeno, saj so po mojih predhodnih napovedih pričakovali živega dečka.



335

Otroci, ki so bili stari med 4 in 6 let, so Miho sprejeli kot živo bitje, čeprav so takoj videli,
da je lutka. Sprejeli so ga kot prijatelja, zaveznika, soigralca. Komunikacija je bila takoj
vzpostavljena, vsi povprek so mu želeli povedati svoje ime, razen dveh otrok, ki sta bila
zadržana in nista komunicirala z odraslimi osebami, ter zelo malo s svojimi vrstniki.
Predvidevala sem, da bosta potrebovala več časa, da se bosta Mihi odprla. Skupaj z
Miho in otroki smo postavili lutkovni kotiček in ga opremili z lutkami in plišastimi
igračami. Otroci so se lepo vživljali v vloge, v njih sta se zrcalili veselje, razigranost.

Fotografija 1: Miha pri zajtrku                                 Fotografija 2: Uredili smo si lutkovni kotiček

Otroci so se z Mihom identificirali, z njim sočustvovali, ob njem občutili varnost in mu
zaupali. Miha je bil eden izmed njih. Sodeloval je pri različnih dogovorih, usklajevanjih,
načrtovanjih. Bil je opazovalec in sodelavec v procesu. Povabil je otroke k različnim
dejavnostim, posredoval je znanja, vprašanja, dajal je napotke za delo. Otroci so ga
poslušali, upoštevali njegova navodila in ga tudi povabili k delu in aktivnostim.
Nekateri egocentrični otroci so se morali Mihi podrediti, saj drugače drugi otroci niso
prišli do besede, zato sem Miha večkrat dala takšnim otrokom, saj so se prek njega
umirjali in počakali, da so prišli na vrsto za kakršnokoli aktivnost, pogovor in podobno.
Skupino so sestavljali tudi impulzivni, živahni otroci, ki se niso pustili utesnjevati v
okvire in pravila, niso popuščali, bili so avtoritativni. Nekaj pa je bilo tudi tihih,
neopaznih, socialno manj spretnih otrok. V resnici so bili največkrat osamljeni. Odkar
je prišel Miha, sem opazila že prve znake sprememb pri teh otrocih. Večkrat smo se
igrali različne socialne igre, ki so bile namenjene pridobivanju pozitivne samopodobe
posameznikov. Spodbujala sem oba posameznika, ki sta se držala bolj zase; trudil se je
tudi Miha, včasih bolj, včasih manj uspešno. V teh igrah so otroci uživali, bili so
motivirani dalj časa, kot če bi se igrali brez Mihe. Pridobivali so na samozavesti. S
pomočjo Mihe sem izpostavila otroke, ki so bili v skupini manj uspešni in opazni. Tako
so jih lažje sprejeli drugi otroci, jim prisluhnili, saj jih drugače sploh niso opazili.

Opazila sem, da se mlajši otroci igrajo vsak zase, ali le z enim, dvema prijateljema.
Petletni otroci so že v manjših skupinah samostojno izvajali animacije z lutko in so na
ta način sodelovali pri igri z drugimi. Izražali so se v dialogih, bili so domiselni pri izbiri
besed. Lutko so oživeli s prenosom energije, s svojim pogledom in z rokami. V simbolni
igri se prepletajo številne sposobnosti in spretnosti otroka, strokovna literatura pa tudi
navaja, da nivo simbolne igre ni odvisen le od otrokove simbolne zrelosti, temveč nanj
vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so oblikovanje igralnih skupin, vrsta igrač, vloga
odraslih (Marjanovič Umek, 2001).

Pozitivne izkušnje
V času obiska Mihe v oddelku sem ugotovila, da je lutka izredno motivacijsko sredstvo
za bogatenje in senzibiliranje otrok čustvenega in socialnega razvoja, saj terja, da se
otrok vživi v lutkino situacijo in način doživljanja. Med opazovanjem otrok pri simbolni
igri z lutkami sem ugotovila, da se je neverbalna komunikacija (zlasti pri otrocih, ki so
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tihi, neopazni) polagoma spremenila v verbalno, najprej ob vsakdanjih situacijah iz
otrokovih izkušenj, postopoma pa z vse bogatejšim besediščem, izmišljanjem dialogov.

Lutke so bile postavljene v razne konflikte, nastajala je igra na znane teme z uporabo
istih oseb, ali pa so nastale popolnoma nove, izmišljene, domišljijske situacije. Ves ta
proces je buril otrokovo kreativnost, ustvarjalnost. Takšna igra je vodila otroke k
sodelovanju in timskemu delu, kar je pomenilo velik napredek k socializiranju,
sposobnosti biti aktiven, a hkrati podrediti svoje cilje skupnemu cilju.

Skozi te aktivnosti sem spoznavala otrokove sposobnosti: kako so bili spretni, ali so
znali prispevati pa tudi sprejeti mnenja vrstnikov, kako so znali izraziti svoje zamisli ali
brzdati impulze pomembnosti. Na ta način so lutke in Mihec pomagale otrokom graditi
pozitivno samopodobo, samozavest, spodbujale njihovo aktivnost in smisel za timsko
delo. Otroci so spoštovali svoje ideje, zamisli in znali tudi ceniti prispevek svojih
prijateljev.

Prav zanimivo je bilo opazovati otroke pri igri v lutkovnem kotičku. Kaj vse so počeli, ko
so mislili, da jih nihče ne opazuje, ko so se po »telefonu« pogovarjali z mamico, ali so
vzeli v roke lutke, se z njimi tolažili, se jim izpovedali, jih spraševali, se z njimi skregali,
jih tolažili, opogumljali, jim nekaj dopovedovali, ali pa jih preprosto stiskali k sebi. Ta
opazovanja so bila dragocena spoznanja, da sem otroke znala začutiti v njihovih
stiskah, veselju, žalosti, jim prisluhniti in jim poskušati pomagati.

Kaj smo se naučili?
Kadar otrok dvomi o sebi in svojih sposobnostih, se lahko izraža na različne načine: je
plašen, zadržan, izjemno tih ali se trudi pritegniti pozornost z grobostjo. Otrok, ki se ne
ceni, najbolj kaže znake prevelikega ali premajhnega obvladovanja. Mi, ki smo v stiku z
otroki, prepoznamo tovrstne odzive in otrokom lahko pomagamo na različne načine.
Kadar so otroci nekaj delali, ustvarjali, sem jih še dodatno spodbujala in s tem krepila
njihovo samozavest. Zavedam se, da morajo otroci začutiti našo podporo in spodbudo,
pri tem ima lutka kot ljubljenec skupine (Mihec) pomembno vlogo. V svoji dolgoletni
praksi sem ugotovila, da se na pot vredno odpraviti in korak za korakom premagovati
ovire.

Skupaj z našimi otroki in Mihom smo se odpravili na to pot in naredili že veliko korakov.
Iskali smo socialne spretnosti za reševanje konfliktov, premagovali čustvene ovire, se
učili vživljati v svoja čustva in čustva drugih. S pomočjo različnih tehnik sproščanja, z
lutko v roki, smo zmanjševali dejavnike stresa, se učili ravnanja v določenih situacijah,
kritičnega razmišljanja, verbalnega in neverbalnega komuniciranja. Mihec je pomagal
vsem otrokom, da so našli svoja močna področja, se izkazali v skupini, dobili zaupanje
vase, se potegnili iz anonimnosti in našli svoj prostor v skupini. Učili smo se
»življenjskih spretnosti« (Turnšek, 2002). Pridobivanje novega znanja ob lutki je bilo na
ta način osmišljeno, otroci so bili postavljeni v situacijo, ko so lutki raziskovalcu
pomagali reševati njegov življenjski problem. Pri tem so bili zelo dejavni, iznajdljivi,
izvirni, ustvarjalni. Projekt z lutko kot ljubljencem skupine je pokazal, kako lahko
vključimo igro kot enakovredno dejavnost z drugimi, bolj »akademskimi« v učenje otrok
(Porenta 2003).
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Marija Rupnik, vzgojiteljica, Vrtec Kurirček, Logatec○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Predšolski otrok – aktiven in kritičen
sooblikovalec dramskega dela

Povzetek
V referatu predstavljam primer prakse pri pripravi in izvedbi dramskega dela v
skupini 5–6 letnih otrok. Projekt je bil z nekaterimi spremembami in izboljšavami
ponovno izveden po štirih letih pri naslednji generaciji otrok.

Ključne besede: otrok, umetnost, gledališče, ustvarjalnost, pozitivna samopodoba,
samokritičnost.

Otrok in dramska umetnost
Kreativna dramska dejavnost, pravi Korošec (2006, str. 33), je lahko uspešna metoda
učenja in delovanja na vseh področjih kurikula. Ne le, da je uspešna, je nujna v
sodobnem vrtcu, ki poleg znanja želi tudi ustvarjalne, sproščene otroke, polne domislic
ter želja in sposobnosti za reševanje problemov. Pri pripravi dramske dejavnosti je
potrebno temeljito razmisliti:

– katero umetniško predlogo uporabiti in jo prirediti, da bodo v proces vključeni
vsi otroci (24 otrok),

– kako privabiti in vključiti otroke, da bodo aktivni in ustvarjalni ter izvabiti iz njih
največ, predvsem pa enakopravno vključiti otroke s posebnimi potrebami, če so
v skupini,

– kako prepoznati in spodbuditi različne sposobnosti, potenciale in/ali po drugi
strani uvideti stisko in negotovost pri otrocih ter krepiti pozitivno samopodobo,

– kako ustvariti dobro sodelovalno klimo v skupini.

Vsekakor je potrebno biti dober opazovalec. Med otroki v skupini obstajajo razlike v
sposobnostih na različnih področjih. Naloga vzgojitelja je, da to prepozna in otroke
spodbuja k spontanosti, kreativnosti, jim pomaga do pozitivne samopodobe pa tudi do
kritičnega vrednotenja sebe in svojega dela.
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Projekt Čisto okolje
S skupino najstarejših otrok smo bili pred štirimi leti vključeni v projekt Evropske
komisije Pomladni dan v Evropi – čisto okolje. Med dejavnostmi smo spoznavali
posledice onesnaževanja in človeške malomarnosti za okolje. K temi so se aktivno
priključili tudi starši, otroci pa so z informacijami, pridobljenimi v vrtcu in doma,
bogatili svoja znanja in vedenja. Tako sva nekega dne s pomočnico zasledili simbolno
igro otrok v kotičku, kjer so se igrali »onesnaževalce« in »čistilce« narave. Prvi so po
igralnici razmetavali lončke, plastenke, škatle iz gospodinjskega kotička, vmes pa so na
tleh ležale rože, narejene iz papirja in ročne lutke – živali. Rože so bile na eni strani
pobarvane s flomastri, na drugi strani pa s črnimi pikami (ko so bile smeti raztresene,
so rože obrnili na umazano stran). »Onesnaževalci« so se umaknili in prišli so »čistilci«.
Slednji so se držali za glavo in zmajali, ugotavljali onesnaženost in se zgražali (»Poglej,
kako umazane so rože!! Joj, ne morem dihat! Tale zajček ne more skakati, samo na tleh
leži in brca!«). Nato so prinesli torbe iz kotička in pričeli s čiščenjem, pridružili pa so se
jim tudi »onesnaževalci«. Skupaj so »očistili okolje«, obrnili rože na čisto stran in
animirali lutke – živali.

S pomočnico sva jih spodbudili k razmišljanju, kako bi iz tega naredili pravo predstavo.
Najprej smo skupaj oblikovali zgodbo, ki je temeljila na njihovi simbolni igri. Sledil je
pogovor o dialogu in ugotovili smo, da lahko za spremembo ustvarimo plesno-gibalno
predstavo. Za glasbeno podlago smo poslušali dela klasičnih mojstrov in izbrali Jutro
(E. Grieg). Otroci so v glasbi prepoznali ključne prelomne momente in po njih izpeljali
predstavo. Nekaj scenskih elementov in kostumov je v vrtcu že obstajalo, nekaj pa smo
jih dodali še sami. Predstavo smo zaigrali 3–6 letnim otrokom in odziv je bil neverjeten.
Sodelavke v drugih oddelkih so še ves teden poročale o odzivu otrok na predstavo; tudi
v njihovih skupinah so se otroci spontano igrali v kotičkih. Sodelavec je predstavo
posnel in vsak otrok je dobil posnetek. Naslednji dan smo si ga ogledali in otroci so bili
kritični sami do sebe in do drugih.

Ponovitev predstave
V preteklem šolskem letu sem ponovno delala v skupini 5–6 letnikov. V mesecu
pohodov, ko smo temeljito prečesali vse gozdne poti v okolici našega mesta, so otroci
opozarjali na problem odpadkov ob poteh. Ponovno je zaživel »projekt za čisto okolje« in
pomočnik me je spomnil na to predstavo izpred parih let, ki jo je tudi snemal, ter
predlagal, da jo ponovimo s to generacijo otrok. Otrokom sva predstavila projekt iz
prejšnjih let in jim pokazala posnetek. Odziv otrok je bil zanimiv; podajali so kritične
ocene (kaj bi lahko bilo bolje, drugače …), predlagali izboljšave, dopolnitve. Za glasbo so
predlagali modernejše primere (Shakira, Rammstein). Vsak si je izbral svojo vlogo in z
vsakim otrokom posebej sva se pogovorila o liku, ki ga predstavlja, načinu gibanja pred
in po onesnaženju. Otroci so podajali dobre predloge za rekvizite (pajek ima lahko
klopčič volne, muren violino …).

Predstavo smo poimenovali Zemlja kliče na pomoč. Zaigrali smo jo staršem in skupinam
v vrtcu. Nastopili smo na prireditvi Oder Mladih – gledališki maraton, ki poteka vsako
leto v našem kraju. Prejeli smo srebrno plaketo Javnega sklada republike Slovenije za
ljubiteljske in kulturne dejavnosti na državnem nivoju.

Dobra izkušnja
Izkušnje kažejo, da je prav umetnost tisto področje, s katerim lahko otrok pokaže svoj
pravi jaz, izživi svoja čustva, strahove … S predstavo, ki smo jo igrali na velikem odru,
smo dosegli nekaj zelo pomembnih ciljev. Trije otroci so imeli pred tem težave z
izpostavljanjem pred skupino, bili so tihi, neodločni, niso sodelovali v Bralni hišici,
niso samostojno zapeli pesmice … V tej predstavi so sodelovali, sicer brez govornega
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prispevka, a bili so uspešni ter ponosni! Otroci s posebnimi potrebami so sodelovali
povsem enakovredno. Ostali so prevzeli zahtevnejše vloge.

Naš cilj ni bila estetsko dovršena predstava, pač pa kreativnost, ustvarjalnost,
komunikativnost, pogum, kritičnost, samozavest otrok. Suveren nastop na velikem
odru je dobra izkušnja za vse udeležence tega projekta.

Pri delu z najstarejšimi otroki v vrtcu v zadnjem času opažam vse preveč hitenja. S
sodelavkami /ci in vodstvom se pogosto pogovarjamo o tem, da se že otrokom v
predšolskem obdobju vse prevečkrat mudi. Skupina je vključena v različne dejavnosti:
plavanje, ekskurzije, nadstandardne dejavnosti, olimpijade, projekti, dogodki na
občinskem nivoju idr. Pogosto lovimo roke za izvedbo dejavnosti in to je zelo moteče.
Tako pogosto zmanjka časa za mirno izpeljavo dejavnosti v oddelku, otroci pa prav
gotovo potrebujejo dovolj časa, da vsrkajo spoznanja, izkušnje, svet umetnosti ... Moj
načrt za v prihodnje je, da temam in projektom v skupini, še posebno s področja
umetnosti, posvetimo veliko časa, oz. toliko, kot ga potrebujejo otroci. Da imajo možnost
podoživeti svet domišljije, ustvarjalnosti, medsebojnih odnosov, reševanja problemov,
čustev.

Foto 1: R. Hribar

Literatura:
Umetnost v kurikulu vrtca. Zbornik referatov. (2006). Ur.: B. Vrbovšek. Ljubljana: Supra.
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Anja Skubic, univ. dipl. novinarka in prof. geografije, dipl. vzgojiteljica in
Mateja Meglič, vzgojiteljica, VVZ Kekec Grosuplje

Muca Copatarica

Povzetek
Velikokrat se vzgojiteljice odločijo, da ne bodo pripravile gledališke predstave ali
celo sodelovale na srečanju otroških gledaliških skupin, saj so njihovi otroci
premajhni. A vedno ni tako. V prispevku bova opisali nepozabno izkušnjo, kako se
lahko s 3–4 letniki pripravi plesna dramatizacija po zgodbi Ele Peroci Muca
Copatarica in na drugačen način – le s sistematično pripravo predstave, učinkovito
glasbo, ustvarjalnim gibom in doživeto otroško igro – osvoji gledališki oder in dobi
dobro kritiko z zlatim priznanjem.

Ključne besede: otroci, plesna dramatizacija, klasična glasba, ustvarjalno gibanje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ali gremo ali ne gremo?
Priprava otroške gledališke predstave in prijava na območno srečanje otroških
gledaliških skupin, ki ga vsako leto v aprilu organizira Javni sklad za kulturne
dejavnosti, je odgovorna odločitev. S sodelavko sva septembra začeli delati v skupnem
timu in dobili novo skupino 3–4 let starih otrok. Slončki so že od prvega dne uživali ob
petju pesmic, deklamacijah, spontanem ustvarjalnem gibanju ob klasični glasbi,
poslušanju klasične glasbe in ogledu lutkovnih ali gledaliških predstav v gledališču. To
nas je po začetnih dilemah vse skupaj spodbudilo, da bi pripravili svojo predstavo in
nastopali na čisto pravem gledališkem odru. S tem sva sami sebi zadali velik izziv,
otrokom pa želeli pričarati nepozabno izkušnjo igranja na odru pod odrskimi žarometi
in zadovoljstva ob končnem aplavzu po dobro opravljeni predstavi. S prispevkom vam
želiva pokazati, kakšno vrsto gledališke predstave smo izbrali, kako smo se pripravljali,
kakšni so bili vtisi, tako otrok, družine kot gledališkega kritika, kaj meniva, da pri
pripravi predstave ne smete pozabiti in kako lahko naše gledališke dejavnosti še
nadgradimo, predvsem pa želiva z vami deliti našo čudovito in nepozabno izkušnjo.

Plesna dramatizacija
Ustvarjalnemu gibanju v sedanjem času namenjajo veliko pozornosti tako v vrtcu, kot
tudi v šoli, saj kot nova učna metoda pomembno vpliva na aktivno usvajanje znanja in
celosten razvoj otroka. Pojem nastane, če povežemo gibanje in ustvarjalnost (predvsem
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notranje doživljanje, čustvovanje). Gibe si sami izmišljamo, jih ustvarjamo, povezujemo
in tako oblikujemo »plesno gibanje«. Pri ustvarjalnem gibanju nas bolj kot sama
zunanjost in oblika zanima njegova kakovost, izraznost in povezovalna dejavnost med
ljudmi (Lončar 2011).

Pri plesni dramatizaciji izhaja ustvarjalni gib iz doživljanja določene zgodbe in
medsebojnih odnosov junakov, torej igro vlog. Otrok z različnim manipuliranjem
prikazuje vsebino igre, v katero se aktivno vživlja in jo poustvarja. Predstavlja uvajanje
v govorjeno dramatizacijo in vključuje tudi ples in rajalno igro. Lahko poteka popolnoma
brez besed ali pa jo z besedilom vodi vzgojitelj oziroma otrok (Kroflič, Gobec 1992).

Plesna dramatizacija se v Kurikulu uresničuje prek naslednjih ciljev:

- spodbujanja radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti;

- negovanja in razvijanja individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah
doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju
umetniških dejavnosti;

- spodbujanja splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev
in prostora.

Priprava predstave Muca Copatarica

Ideja za zgodbo
Pri izbiri zgodbe sva se odločili za zgodbo Ele Peroci, ki jo otroci dobro poznajo. Ker sva
v igranje vključili vseh 19 otrok, sva vloge malo prilagodili in podvojili, saj se mlajši
otroci bolje počutijo, če v središču odra niso sami in v primeru, da bi na dan predstave
ravno otrok z glavno vlogo zbolel. Tako smo imeli tri Muce Copatarice, pet otrok, štiri
mame, dva drevesa in pet rožic. Na začetku smo vloge med seboj menjavali, tako da se je
vsak izmed otrok lahko preizkusil v vsaki vlogi in ji dodal še nekaj svojih zanimivih
gibov, ki smo jih lahko uporabili. Kasneje smo skupaj, glede na interese otrok in
obvladovanje določene vloge, določili končno vlogo. Vsak otrok je v predstavi igral eno
vlogo, saj se otroci med samo predstavo težko vživijo še v drugo vlogo.

Kostumi
Kostum ni samo obleka, ampak mora pripovedovati zgodbo o svojem liku, hkrati pa se
mora otrok v njem dobro počutiti (Gal Štromar, Čeč 2014). Ker je v zgodbi velik poudarek
na pisanih srajčkah otrok, je vsak otrok od doma prinesel očkovo srajco in svoje pisane
pajkice ali žabice. Srajce sva prikrojili, mucam dodali kape z ušesi in na srajčko prišili
rep, mamam dodali predpasnike in rute, drevesom liste in rožicam kape v obliki cvetov.
Tako sva like med seboj ločili, a še vseeno so nas povezovale srajčke, zaradi katerih so
se otroci počutili bolj domače. Hkrati so tudi starši čutili zadovoljstvo, saj so pomagali
pri razvoju predstave.

Prostor in rekviziti
Ker se naša zgodba dogaja v različnih prostorih, sva izbrali ključne štiri: vas z urejenimi
hišicami, gozd, hiša Muce Copatarice v gozdu in notranjost hiše Muce Copatarice. Ker
sva se želeli izogniti klasični sceni s štirimi stenami, sva izbrali ogromno kartonasto
škatlo (1,5 metra x 1,5 metra), na katero sva na vsako stran z akrilnimi barvami narisali
posamezen prostor zgodbe. Ko se je zgodba odvijala, so otroci samostojno obračali
škatlo in tako spreminjali sceno. Kartonasta škatla kot osnovni scenski element je
otrokom omogočala dovoj prostora za gibanje, hkrati jim je bila merilo, da se niso
premaknili preveč v ozadje odra in jo skozi celo predstavo uporabljali.

Uporabili smo tudi štiri rekvizite, in sicer copate otrok, ogromno košaro, rdečo ruto in
stiroporne kose za sneg. Z rekviziti nisva pretiravali, upoštevali pa sva tudi zlato pravilo
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gledališča, da vsak rekvizit, ki ga vpelješ v predstavo, tudi uporabiš“ (Gal Štorman, Čeč
2014, str. 83). Tako sva iste rekvizite uporabili tudi za različen namen in z njimi ustrezno
dopolnili našo zgodbo. Tisti otroci, ki so igrali otroke, so se tako večino predstave gibali
bosi in šele na koncu dobili copate pri Muci Copatarici. S košaro so muce pobirale
copate, jih čuvale in jih kasneje tudi ponudile otrokom. Na rdeči ruti so otroci ponoči
spali, pod ruto so iskali svoje copatke, z ruto so Muce Copatarice plesale in s pomočjo
rute so na koncu šivale nove copatke. Stiroporne kose so otroci po posameznih vlogah
na koncu metali čez muce, uprizorili sneženje in se hkrati tudi predstavili občinstvu.

Izbor glasbe
Glasbo za našo predstavo sva skrbno izbrali, saj je imela zaradi izključitve kakršnekoli
oblike govora funkcijo pripovedovanja dramske zgodbe. Odločili sva se za klasično
glasbo, skozi katero se lahko ustvari različna vzdušja in čustva, hkrati pa otroci in
občinstvo z njo niso obremenjeni, saj je ne poznajo, nasprotno pa otroške pesmi in
popularne pesmi otroci že avtomatično povezujejo z določeno vsebino in čustvi. Dele
klasične glasbe sva v programu Audacity skrajšali in združili v celoto, tako nama med
samo predstavo ni bilo treba skrbeti za naslednjo skladbo.

V procesu izbire klasične glasbe smo glasbo poslušali skupaj z otroki in se pogovarjali
o čustvih, ki jih občutijo. Tako je bil izbor glasbe lažji tudi nama. Najin namen je bil, da
bodo otroci ob spremembi glasbe vedeli, kako se morajo gibati in nama ne bo treba
posredovati z besedami ali gibi. To smo z vajo in aktivnim poslušanjem glasbe tudi
dosegli, tako so bili na odru popolnoma samostojni in so potrebovali samo kakšno
spodbudno kimanje, da je njihovo usvarjalno gibanje v redu.

Ustvarjalno gibanje otrok
Otrokom sva ponudili veliko mero svobode pri izbiri gibanja, vendar pa so imeli na
osnovi zgodbe in izbora klasične glasbe jasno opredeljen cilj in čustva, ki jih morajo v
določenem trenutku izraziti. Skupaj smo se pogovorili in pokazali, na kakšne načine
lahko pričaramo določena čustva in kakšni so medsebojno odnosi med vlogami (npr.
zakaj so otroci žalostni, ko ostanejo brez copat; kako pokazati veselje mam, ki sprašujejo
otroke, kaj je narobe in kako pokazati, da jim mame ne morejo pomagati; kako so otroci
prestrašeni, ko zagledajo hišo Muce Copatarice; kako pokazati žalost Bobka, ki edini ne
najde svojih copat). Ker je plesna dramatizacija za otroke predstavljala igro, v vsakdanji
igri pa otroci spreminjajo vse stvari okoli sebe, velikokrat tudi svojo vlogo, so vse to s
pridom uporabili tudi v predstavi.

Seveda pa je bil učinek ustvarjalnega gibanja odvisen od vsakega posameznika in
splošnega počutja otrok na odru. Tako smo se pred odhodom na oder ali celo na odru
vedno sprostili s socialno igro „Elektrika“. V vsaki skupini vlog je bil tudi en vodja, ki je
s svojo ustvarjalnostjo in aktivnostjo potegnil ostale otroke naprej in jih spodbudil tudi
k lastnem ustvarjanju. Pomembno je bilo tudi to, da so bili otroci ves čas na odru (po
turško so sedeli v ozadju), da so sledili igri in tudi niso imeli večjih težav vključiti se v
gibanje takrat, ko je bilo to potrebno.

 "Vaja dela mojstra?"
Ko sva imeli okvirno izdelan koncept naše predstave, sva začeli z vajami. Skupaj z
otroki sva na različne načine s tehnikami aktivnega učenja spoznavali zgodbo o Muci
Copatarici in se že od samega začetka obračali na občutke, ki jih doživljamo ob zgodbi.
Otroci so bili nad idejo „nastopati na odru“ navdušeni. Vsako vajo so sprejeli kot igro, ki
nas je še bolj povezala. Otroci so se tudi sami zjutraj igrali, pa čeprav so na začetku znali
le nekaj začetnih dejavnosti in velikokrat tudi dlje niso prišli. Všeč pa nama je bilo, da
so pokazali svoj interes.

Tabela: Zapis poteka plesne dramatizacije Muca Copatarica.
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Vse vaje so potekale v pozitivnem vzdušju, za kar je bilo potrebno veliko potrpežljivosti,
saj otroci ne morejo vseh veščin obvladati v eni vaji. Potrebujejo čas in počasi gradijo
gledališko predstavo. Na začetku sva bili midve tisti, ki sva jih usmerjali glede na
spremembo klasične glasbe, po enem mesecu vaj, ko smo odšli na oder, pa so otroci
sami vedeli, kako se morajo izraziti. Na začetku smo ustvarjalno gibanje za določena
čustva ponazarjali brez glasbe, kasneje pa ob glasbi in plesno dramatizacijo sva večkrat
prekinili. Proti koncu vaj je bilo pomembno, da predstave nisva prekinjali, če to ni bilo
nujno, tako da so otroci dobili občutek za celoto. Med predstavo pa sva si zapisali
opombe in jih otrokom povedali na koncu.

Še predvsem pri mlajših otrocih je pomembno, da predstavo zaigrajo v kostumih in na
dejanskem odru, kjer bodo nastopali. Kostume smo oblekli na več vajah, prav tako pa
smo se v Kulturnem domu Grosuplje dogovorili, da smo lahko večkrat plesno
dramatizacijo izvedli na pravem odru. Na odru se otrok sreča z različnimi dejavniki, ki
ga lahko hitro zmedejo, zaradi katerih ne bo mogel odigrati igre tako dobro, kot jo je
sposoben – na odru so vanj usmerjene gledališke luči, oder je ogromen, obdan je s
črnimi zavesami, oder se konča z robom in globino.

Z dobro zaigrano plesno dramatizacijo Muce Copatarice so največ pridobili otroci:

- spoznali in uspešno so premagovali tremo;

- navajali so se na sproščeno izvajanje ustvarjalnega gibanja in izražanja čustev ob
glasbi;

- poslušali so klasično glasbo, spoznavali čustva, ki jih izraža, in se nanjo odzivali;

- urili so se v zbranosti, saj je plesna dramatizacija trajala 15 minut;

- pridobivali so različne odrske izkušnje na dveh različnih odrih (Kulturni dom
Grosuplje, Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah) in tudi v manjšem prostoru v
vrtcu;

- z dramatizacijo so postali samostojni in odgovorni igralci;

- sodelovali in povezovali so se kot skupina;

- ker so spoznali proces gledališkega dela, so lahko ob ogledu druge gledališke
predstave kritično ocenili vloge.
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Zajček Vili v vrtcu

Povzetek
Skozi predšolsko obdobje se otroci preizkušajo v različnih vlogah. Dramska igra
pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj. Otroci uporabljajo govor, hkrati razvijajo
govorni aparat in bogatijo besedišče. Moj namen je bil, da pri otrocih spodbudim
ustvarjalnost, domiselnost ter izvirnost pri dramski igri.

Ključne besede: predšolski otrok, dramska igra.

V maju sva z vzgojiteljico načrtovali dramsko igro Zajček Vili kot projekt, v katerega sva
vključili več področij kurikula. Za izhodišče sva imeli zgodbo Zajček Vili. Dejavnosti
sem izvajala v oddelku, z otroki, starimi 3–4 let. Zavedala sem se, da z branjem,
pripovedovanjem in drugimi dejavnostmi otroci spoznavajo in doživljajo pravljično
vsebino, vsaka pravljica pa ima tudi bolj ali manj prikrit vzgojni nauk. Pri pripravi
dramske igre so otroci uresničevali prav vse cilje s področja umetnosti. Med projektom
so spoznavali umetnost in hkrati sooblikovali predstavo s svojimi zamislimi in idejami.

Dramska igra
Predšolski otroci skozi dramske dejavnosti spoznavajo osnove gledališča, razvijajo
domišljijo, iznajdljivost ter hkrati razvijajo lastno ustvarjalnost. Sposobni so se vživeti
v različne vloge ter s svojo domišljijo odigrati igro (Ahačič 1977). Skozi gledališke
dejavnosti otroka vodimo k samostojnemu raziskovanju, samoizražanju ter
posredovanju konceptov, idej ter izražanju čustev ( Korošec 2010).

Dramska igra je poseben medij. Igra postane dinamičen proces, ki sodelujoče spodbuja,
da raziskujejo, izdelujejo in artikulirajo svojo izkušnjo in jo nato s svojimi idejami,
mnenji in čustvi posredujejo skozi dramsko igro (Korošec 2002). Vzgojitelju je prav
dramska igra v veliko pomoč pri razumevanju otrok, prepoznavanju njegovih čustev, pri
hitrejšem in lažjem doseganju kurikularnih ciljev in celotnem razvoju otrokove
osebnosti.
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Predšolski otrok v dramatizaciji usvaja številne cilje:

– razvija kreativnost in občutek za estetiko,

– otrok izboljšuje komunikacijske spretnosti,

– sodeluje v igri z drugimi otroki,

–otrok posnema gibanje živali,

– preko pogovora razvija socialne kompetentnosti,

– skozi igro pridobi občutek pripadnosti.

Pravljica kot izhodišče – Zajček Vili (Pledger, M.)
Otroci so zgodbo poslušali na različne načine. Najprej sem jim zgodbo večkrat doživeto
prebrala. Nato so otroci poslušali zgodbo na zvočnem posnetku na CD–ju. V
nadaljevanju sem v igralnico prinesla še računalnik, saj je bila zgodba na spletu. Otroci
so na različne načine usvojili zgodbo, hkrati pa spoznali, da je vsebina ne glede na vir
vedno enaka.

Besedilo zgodbe v sliki
Otroci so se likovno izražali na različne načine. Risali in slikali so po opazovanju in po
spominu. Risali so različne motive z različnimi risarskimi in slikarskimi tehnikami.
Nato so otroci na liste A3 formata risali motive po vsebini zgodbe. S pomočjo njihovih
risb smo obnovili in ponazorili pravljico Zajček Vili.

Gibalno uprizarjanje zgodbe
Odločili smo se, da pravljico Zajček Vili tudi gibalno uprizorimo. Otroci so že od prej
poznali posnemanje gibanja in oglašanja živali, kot so zajčki, krti, žabe, metulji …
Otrokom sem počasi in razločno prebirala zgodbo, ki so jo z gibanjem uprizarjali. Najprej
so se otroci med seboj posnemali oz. ponavljali gibanja svojih vrstnikov. Nekateri otroci
so bili v izražanju zelo spontani. Vsi otroci pa so potrebovali mojo spodbudno besedo in
pogled. Spomnila sem jih na že videno, in sicer na doživeto izkušnjo gibanja živali.
Otroci so se pri tem zabavali in bili vidno sproščeni, kar pa je bil tudi moj namen.

Dramsko simbolna igra
Ko so otroci že dobro osvojili vsebino zgodbe Zajček Vili, sem jim ponudila oblačila oz.
kostume za igro. Naredili so preprosto sceno. Otroci so po želji prevzemali vloge in jih
tudi menjevali.

Scena v predstavi
Otroke sem seznanila z novim pojmom »scena«. Spodbudila sem jih k razmišljanju,
kako bi naredili sceno za dramsko igro Zajček Vili. Sodelovali so s svojimi idejami,
predlogi in željami. Dogovorili smo se, da bomo izdelali travnik, mlako ter ritmične
instrumente. Nato smo skupaj pripravili prostor in pripomočke za izdelavo scene.

Slikanje travnika
Prva skupina otrok je izdelovala travnik. Na bombažno blago so s tempera barvami
naslikali živali in rastline na travniku. Izstopala je deklica, ki je narisala metulja in ga
nato poslikala zelo intenzivno (z izrazito rumeno barvo). Deček pa je zelo natančno
slikal travo.

Slikanje mlake
Druga skupina otrok je z barvami tempera na velik format belega papirja slikala, kar je
predstavljalo mlako. Tukaj sta izstopala deček in deklica, ki sta slikala z gosto,
nerazredčeno barvo v krožnih linijah.
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Izdelovanje ritmičnih instrumentov
Tretja skupina je izdelovala ritmične instrumente iz odpadnega materiala. Otroke sem
spodbujala k lastnemu ustvarjanju in jim po potrebi nudila pomoč. Po končani
dejavnosti so otroci instrumente preizkušali ter si sami izbrali, katerega bodo uporabili
pri izvedbi dramske igre.

Dramska igra
Z otroki smo postavili sceno. Dogovorili smo se, da bomo dramsko igro Zajček Vili
odigrali tudi našim prijateljem v vrtcu. Razveseljivo je bilo, da so si vloge razdelili prav
vsi otroci, ki so ali dramatizirali ali pa igrali na instrumente. Ves čas so bili sproščeni,
spoznavali so prostor, začutili so sebe, svoje telo, svoj glas in druge otroke kot partnerje
v igri. Opazila sem pomembne premike v socializaciji in čustveni sprostitvi. Kreativni
pristop je omogočal sodelovanje prav vsem otrokom. Temeljil je na razvijanju domišljije
in na improvizaciji – to je zmogel vsak otrok, seveda, na svoj način.

Evalvacija
Uresničitev projekta nas je vse skupaj obogatila z različnimi novimi izkušnjami.
Približala sem se otrokom in spoznala njihove želje, potrebe in sposobnosti, ki so jih
spopolnjevali v različnih dejavnostih in ob tem vseskozi uživali. Otroci so vsebino
zgodbe dobro sprejeli že po prvem pripovedovanju. Uporabljali so govor in hkrati
razvijali govorni aparat ter bogatili besedišče. Pri vseh dejavnostih, ki so jih izvajali, so
bili zelo ustvarjalni in domiselni. Najbolj pa so izražali veselje do dramske igre. Otrokom
je bil izziv, da so igro odigrali tudi svojim prijateljem v vrtcu.

Literatura:
Ahačič, D. (1977). Gledališka vzgoja. Ljubljana: Univerzum.
Interni zapiski. (2013/2014). Koper: Pedagoška fakulteta.
Korošec, H. (2002). Lutke iz vrtca v šolo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
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Nina Kotnik, diplomirana vzgojiteljica, Vrtec Mavrica Vojnik

Kako iz zgodbice nastane lutkovna
predstava

Povzetek
V referatu predstavljam, kako smo se skupaj z otroki ter glede na njihov interes za
animacijo z raznimi igračami in igro z lutkami lotili priprave lutkovne predstave na
podlagi znane, njim ljube vsebine slikanice Zrcalce (G. Vitez). Predstaviti želim
otrokovo vedoželjnost, ustvarjalnost, iznajdljivost in doživljanje pri pripravi
preprostih lutk, pri izdelavi scene in animiranju/ rokovanju z lutko.

Ključne besede: otroci, lutka, igra z lutkami, lutkovna predstava, scena, dramsko
ustvarjanje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kako se je začelo
Otroci v kombiniranem oddelku (od 2–6 let), v katerem sem delala kot vzgojiteljica, so
pokazali precejšnje zanimanje za animacijo z raznimi igračami, največkrat so posegali
po plišastih igračah in dojenčkih iz simbolnega kotička ter po ročnih lutkah iz
lutkovnega kotička. To nama je s kolegico v tandemu dalo zamisel, da bi skupaj z otroki
pripravili lutkovno predstavo. Ker je bila takrat otrokom v oddelku zanimiva in ljuba
vsebina slikanice Zrcalce sva se odločili, da bova otroke spodbudili in jih motivirali, da
vsebino prenesemo v dramsko ustvarjanje. Ob tem sem dala velik poudarek na vlogo
odraslega, ki je pri pripravi in izvajanju raznovrstnih, tudi dramskih dejavnosti,
ključnega pomena, česar se zavedam in kar poudarja tudi Kurikulum za vrtce (1999). Ta
pravi, da mora odrasli otroke spodbujati k doživljanju in izražanju čustvenih vsebin pa
tudi vrednostnih in estetskih doživljanj. Otroku mora omogočiti pestre izkušnje z
enostavnimi, jasno strukturiranimi umetniškimi deli, ustvarjanje z drugimi izraznimi
jezikovnimi prvinami, hkrati pa mu mora omogočiti stik s knjižnim jezikom, ki se ga
otrok uči ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, branju odraslega, ob rabi jezika v
domišljijskih igrah, dramatizacijah idr. (Kurikulum za vrtce 1999).

Zakaj dramsko ustvarjanje?
Dramsko ustvarjanje je naravno izrazno sredstvo vseh otrok. Z vživljanjem, domišljijo
in osredotočenostjo uporabljajo otroci navidezni svet dramskega jezika za pridobitev
vrednosti o samem sebi in drugih ter tako napravijo resničnost pojmljivo (Bahovec,
Golobič, 2004).
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Dramsko ustvarjanje z otrokovim vživljanjem v domišljijske vloge in družbeno
interakcijo v skupini otrok poveže v socialno vajo in orientacijo v okolju. V dramskih
dejavnostih se otroci učijo uporabljati svoje čute, razvija se koncentracija, domišljijsko
oziroma notranje ustvarjanje podob, hkrati pa si otrok širi besedišče z novimi besedami,
razvija neverbalne komunikacijske spretnosti … (Kurikulum za vrtce, 1999).

Organizirana dramska igra
Organizirana dramska igra, ki jo vodijo odrasli, se praviloma razvije iz otroške igre ali
teme, ki jih odrasli obdelujejo ob določenih priložnostih. V tem primeru odrasli poda
smernice, določi časovni in prostorski okvir, ki otrokom omogočata varnost in hkrati
olajšata koncentracijo (Bahovec, Golobič 2004). Dramska igra je igra, ki spodbuja
otrokove izrazne možnosti in lahko s pomočjo besede, giba, slike, zvoka preraste v
dinamično sodelovanje otrok in odraslih, ki delajo z njimi.

Najprej sem otrokom dala možnost in čas, da so se z različnimi vrstami lutk spoznali,
igrali in naigrali. Obstoječi lutkovni kotiček (ročne lutke) smo dopolnili s prstnimi
lutkami, lutkami na palici, raznimi plišastimi igračami, ki so jih otroci prinašali tudi
od doma. Tako so imeli otroci možnost vsakodnevnega rokovanja/animiranja z
lutkami, kar jim je bilo v veselje in precejšnjo zabavo, saj se igre niso naveličali. Ker so
oddelek obiskovali otroci v starostnem razponu od 2 do 6 let, bi rada poudarila, da so
bili v animiranju/imitiranju, rokovanju z lutkami precej spretnejši starejši otroci, mlajši
pa so sprva bolj kot ne sodelovali kot opazovalci dogajanja in se brez moje in
pomočničine spodbude ter usmerjanj niso vključili v igro. Pri igri so otroci že v začetku
dajali ideje, pobude kako bi se igra razvila naprej. Na moje vprašanje, kako bi si pripravili
lutkovno predstavo, so odgovarjali različno. Podajam nekaj komentarjev otrok
(starejših):

– M. (5 let): “Ja rabl bi neki, da bi gor igral, pa take lutke, ko so v knjigi: tri medvede,
veverico, zajca, pa uno ptico.”

– T. (5 let): “ Lutke si bomo naredl, pa oder, tak ko ga majo v kulturnem domu, pol
bomo šli pa z lutkami na oder. Sam’ gozd tut mormo met, pa hiško medvedovo. “

–  E.(3,5 l): “ Nina, a ti veš, da zrcalce ni slika, ampak ogledalo!? Medved sploh ni
vedu, pa zajček tut ne, pa veverička, pa šojica.”

– M.(3, 5 l.): “Mamo lutke doma, medveda mam, bom prnesla. Pa ati bo oder narisu.
Za nas. Bo narisu gozd..” Skupaj smo se dogovorili, da izdelamo preproste lutke
na palici.

Fantek T. je dal idejo, da bi like iz vsebine narisali, pobarvali in prilepili na palice, kar
smo tudi storili. Za oder smo uporabili že obstoječi lutkovni oder, ki ga imamo v vrtcu.
Sceno smo izdelali skupaj z otroki, po njihovih predlogih, idejah, zamislih. Na velike
pole tršega papirja so otroci naslikali različna drevesa (iglavce, listavce), izdelali so
sonce, oblake iz kartona, jih izrezali in prilepili na večje palice, drevesa sva s pomočnico
pripeli na lutkovni oder z bucikami. Pri ustvarjanju scene nam je pomagal ati M., ki je
na večje pole papirja narisal notranjost kuhinje (medvedova hiša). Pri izdelavi scene so
pomagali tudi najmlajši otroci (barvanje scenskih elementov). Porodilo se je vprašanje,
kako bi izdelali zrcalce. Večina otrok je dala idejo, da bi prinesli ogledala od doma, B.(5
l.) pa se je spomnila, da ga lahko izdelamo: “ Ka pa če bi uno folijo za kuhno uporabl?”
M (5 l.) je dodal: “Sam’ pol se ne bomo not vidl.” B: “Saj ni važn, to je tk sam igra.” In pri
tem je ostalo. Otroci so izdelali več zrcalc, ker jim je bilo zanimivo ustvarjati z novim
materialom – alu folijo.

Naj se lutkovna predstava začne
Najprej so se otroci privajali na igro z lutkami na palici, sceno in oder. Pri tem so
sodelovali tudi mlajši otroci, sicer bolj v smislu rokovanja z lutko, nošenja/prenašanja
lutke, prepevanja pesmic lutki. Uredili smo prostor za gledalce in postavili oder na
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sredino igralnice. Starejši, ki so bili govorno bolj kompetentnejši in so skoraj na pamet
poznali vsebino, so želeli nastopiti prvi, kar sem jim omogočila. Vloge so si samostojno
razdelili, brez prepiranja, s čemer so me močno presenetili, ker so se po navadi vsi želeli
preskusiti v vlogi medveda. S pomočnico sva izmenjaje sodelovali pri pripovedovanju
zgodbe. Med otroki so stekli dialogi in predstava se je začela. Dramsko igro smo prvi dan
večkrat ponovili, da je prišla na vrsto večina otrok, ki so si to želeli, ostali pa so se
preskusili v vlogi gledalcev. Opogumila se je tudi ena izmed mlajših deklic, ki je prijela
v roke sonce na palici in pričela pet: “Sij, sij, soncece, sij, ne vec se skrij …”.

Namesto zaključka
Menim, da sem otrokom dala dovolj spodbud in jih ustrezno motivirala za delo –
ustvarjanje, doživljanje vsebine preko lutke, kar je bila nadgradnja predhodnih
jezikovnih dejavnosti. S svojo vnemo so otroci pokazali, da je izziv dovolj velik, da ga
bodo sprejeli. Pri izdelavi scene in lutk so pokazali veliko interes za delo, ustvarjalnost
in različne poglede na reševanje problemov. Vesela sem bila, da so se v dejavnosti
vključevali tudi najmlajši otroci (glede na interes in zmožnosti), ki so sprva opazovali
starejše otroke iz ozadja. Samo vsebino so otroci zaigrali tudi s pomočjo ročnih lutk, ki
smo si jih izposodili, in kostumov živali, ki so nastopale. Pri samem izvajanju smo vpeli
tudi glasbene vložke, in sicer petje znanih pesmic o živalih (npr. ko je nastopil zajec – so
otroci zapeli Zajček dolgoušček – J. Bitenc ipd.). Mogoče bi bilo bolje, če bi samo igro
podkrepila še z drugimi glasbenimi vložki (instrumentalna glasba) in dala možnost
nekomu izmed otrok, da se preskusi v vlogi pripovedovalca. Lutkovo predstavo Zrcalce
so se otroci igrali precej časa. O svojih doživetjih so pripovedovali tudi doma in s tem
spodbudili starše, da se tudi sami preskusijo v rokovanju z lutkami. Ti so svojim
otrokom v mesecu decembru pripravili praznično presenečenje – lutkovno predstavo z
istoimenskim naslovom. Izdelali pa so jim tudi lutke na lesenih kuhalnicah (živali iz
vsebine) in majhna “zrcalca” – njihove slike.

Literatura:
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.
Bahovec, E., Golobič, K. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo. Ljubljana: DZS.
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Otrok in dramatizacija

Povzetek
Otroci imajo radi pravljice, zgodbe. Ko postanejo del njihovega domišljijskega sveta,
jih radi uprizarjajo. Otroci verjamejo v svoj izmišljeni svet in se vanj pogosto
zatekajo. Svojo domišljijo izražajo in bogatijo v igrah dramatizacije. Vzgojitelj ima
pomembno vlogo v izvedbi dramatizacije z vidika zagotavljanja ustreznega okolja
in soustvarjanja z otrokom. Soustvarjanje nudi ogromno doživetij in bogati tako
otroški kot dramski svet. Dramatizacija omogoča otroku, da vzpostavi stik s svojimi
vrstniki in odraslimi ter ima pomembno vlogo pri sodelovanju z okoljem.

Ključne besede: dramatizacija, vloga vzgojitelja, dramatizacija in okolje.

V prispevku želim predstaviti pomen dramatizacije za otroka ter opisati proces, kako se
je dramatizacija v našem oddelku razvijala kot obogatitvena dejavnost pod naslovom
»Otrok in dramatizacija«. Izvajala se je v oddelku 2. starostnega obdobja med otroki,
starimi med 4–6 let, torej v obdobju, ko imajo otroci močno razvito sposobnost za
vživljanje v različne vloge. Izvedba dramatizacije kot predstave v povezavi z okoljem pa
predstavlja velik uspeh za otroke kot tudi za vzgojitelje. Pobudo za izvedbo te dejavnosti
sem črpala iz svojega močnega področja, iz otrok samih ter v povezavi s prioritetnim
ciljem vrtca in ciljem inovacijskega projekta, ki stremi k spodbujanju otrokovih močnih
področij.

Dramatizacija
Prvi litvanski vzgojitelj in pedagog, ki je obravnaval vzgojni pomen dramske igre, je bil J.
Geniušas (1929). Vzgojo, podprto z dramsko igro, je imenoval dramatizacija (Korošec,
Majaron 2002). Trdil je, da sta pravljica in zgodba otroku prirojeni potrebi ter poudarjal,
da ju imajo otroci radi zlasti v dramatizirani obliki.

Dramatizacija je dejavnost, ki zahteva od otroka ustvarjalne sposobnosti ter verbalno
in neverbalno aktivnost. Je dinamičen proces, ki otroke spodbuja, da raziskujejo,
izdelujejo in artikulirajo svojo izkušnjo in jo nato s svojimi idejami in čustvi posredujejo
skozi igro. Dramatizacija spodbuja otrokovo mišljenje in domišljijo. Otroku omogoča,
da izhaja iz sebe, da razvija individualne sposobnosti in popolnoma nov, izviren in
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oseben način komunikacije. Otrok se vživlja in se namišljeno spreminja v osebe, živali,
pravljičnega bitja ali stvari glede na zgodbo, pesem ali neko splošno besedilo.Vsakemu
posameznemu otroku omogočimo, da razvija svoj stil in način komuniciranja (Korošec,
Majaron 2002). Vzgojitelj je ključna oseba, ki otroka podpre v doživljanju čarobnega
sveta. Vzgojitelj mora prisluhniti otrokom ter jim omogočiti, da si sami izberejo vlogo.
Vsak otrok si bo izbral vlogo, za katero čuti, da mu pripada, saj se bo v njej dobro počutil
in tudi dobro igral, saj se bo uspel z njo poistovetiti (Divjak 2002).

Vpliv dramatizacije na otrokov razvoj
Dramatizacija razvija otrokove sposobnosti globljega pogleda v stvari, širšega
prilagajanja, močnejšega vživljanja in dobrega razsojanja. Spodbuja otrokovo mišljenje,
domišljijo in verbalno izražanje. Pri dramatizaciji otrok izhaja iz sebe in s tem razvija
individualne sposobnosti za nov, izviren in oseben način komunikacije, komunikacije
z okoljem in pri graditvi pozitivne samopodobe (Korošec, Majaron 2002). Pozitiven odnos
do samega sebe je prvi pogoj za ustvarjanje pozitivnega odnosa do drugih. Dramatizacija
vpliva na otrokov čustveni razvoj na način, da sprošča čustveno napetost.

   Dramatizacija podpira otroke pri izražanju »jaz kompetence«, kjer gre za odraz lastnih
občutkov in nagnjenj ter otroke usmerja k sprejemanju odločitev in k iskanju možnih
poti ob razočaranjih in nestrinjanjih. Otroci rastejo z vlogami, razvijajo celotno paleto
osebnostnih značilnostih – samozavest, samoobvladovanje, občutljivost in podobno.
Igra dramatizacije je skupinsko delo, ki zajema dela vseh udeležencev v oddelku. Otroci
se trudijo, da se v svoji vlogi dobro izkažejo in ob tem čutijo ponos. V okviru skupinskega
dela se razvija in raste socialna kompetenca, pripravljenost za sodelovanje ter
prevzemanje odgovornosti. Preko dramatizacije se otrok uči dogovarjanja in
sodelovanja z vrstniki, se vključuje v okolje in spoznava svet, v katerem živi ter gradi
samostojnost. Dramatizacija spodbudno vpliva na otrokov govorni razvoj, širi otrokovo
besedišče, ga spodbuja k eksperimentiranju z glasovi (smešen, globok, zastrašujoč glas
…) in besedami (Borota, Geršak, Korošec, Majaron 2006).

Vloga vzgojitelja pri dramatizaciji
Vloga vzgojitelja je pomembna z vidika zagotavljanja ustreznega okolja in soustvarjanja
z otrokom. Dramatizacijo moramo otrokom približat na ustrezen način in otroke
postopno uvajati vanjo. Dramatizacija ni samo ustvarjanje prizora, temveč priprava
otrok, da se sprostijo, začutijo sebe, svoje telo ter druge sodelujoče kot partnerje v igri.
Naloga vzgojitelja je vsebinsko namenjena razvijanju otrokove ustvarjalnosti in
ustvarjanju sproščenega ter sodelovalnega vzdušja pri delu. Vzgojitelj skozi igralne
dejavnosti otrokom pomaga spoznavati svet, ga razumeti in spreminjati na njihov
svojevrsten način. Od otrok ne smemo zahtevati učenja besedila na pamet, moramo jim
pustiti improvizacijo v besedi in gibu, slediti pa morajo osnovni ideji zgodbe ter poznati
svojo vlogo. Otroku moramo dovoliti, da besedilo pripovedujejo spontano in po
spominu, tako je besedilo bolj doživeto in ga lažje razumejo (Kordigel, Jamnik 1999).
Vsakemu posamezniku moramo omogočiti, da razvija svoj stil in način komuniciranja.
Otroka vzgajamo v pravilni izgovorjavi, lepem in sproščenem izražanju, hkrati pa
razvijamo njegovo domišljijo, bogatimo otrokov estetski čut in čut za opazovanje. Vloga
vzgojitelja je torej biti spodbujevalec in opazovalec, torej iskati in spodbujati otrokovo
ustvarjalnost ter individualnost. Zelo pomembno je spremljati potek dela, ob katerem
otroci prihajajo do novih spoznanj.

V dramatizacijos se mora vključiti vsakega otroka v oddelku, ob tem pa dopuščati
usklajevanje individualnih in skupinskih dejavnosti ter vsakemu otroku omogočiti
pogoje za individualno izražanje. Izbira vloge je svobodna. Otroci se v hipu poglobijo v
svet občutkov, se preobrazijo. Proces ustvarjanja igre je za otroke pomembnejši kot pa
njen rezultat (Divjak 2002).
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Dramatizacija v našem oddelku – od priprave do izvedbe
Otrokom moramo omogočiti čim bolj aktivno sodelovanje tako pri pripravi kot izvedbi
dramatizacije. To je izvedljivo, če so dejavnosti pripravljene tako, da jih otroci na svoji
razvojni stopnji razumejo, da so primerne njihovi starosti, sposobnostim, interesom,
pri tem pa je potrebno upoštevati tudi psihofizično in verbalno zrelost.

Izbor in posredovanje pravljice
Na začetku šolskega leta si pripravim izbor dramatizacij ljudskih pravljic, to so običajno
kratke pravljice, basni, ki izhajajo iz davne preteklosti. Otroci po njih zelo radi segajo,
saj so preproste, razumljive in jasne. Skupaj z otroki od ponujenih pravljic izberemo
eno pravljico. Pri posredovanju vsebine pravljice sem pozorna, da jo večkrat preberem
in pripovedujem ob ponazoritvah. Ko otroci vsebino dobro poznajo in ko ta postane del
njihovega domišljijskega sveta, so jo pripravljeni uprizoriti.

Izbira vlog
Otrokom omogočim, da si sami izberejo vlogo z ozirom na vsebino. Skupaj se
pogovorimo o značajih nastopajočih, razčlenimo potek posameznega prizora, jaz pa
spodbudjam otroke, da obogatijo posamezne prizore z lastnimi idejami in pobudami.
Igralska govorica je pri dramatizaciji zelo pomembna, saj vključujemo mimiko, kretnje,
gibe, čustva, domišljijo, katere se učimo postopno z ozirom na otrokove sposobnost in
hotenja. Otroci zaigrajo osebe, živali v pravljici, lahko predstavljajo različne predmete
(npr. drevo, sonce, goba …). Večkrat med seboj zamenjamo vloge.

Priprava prostora, scene
Ko otroci usvojijo besedilo, preidejo v prostor, kjer se učijo soigre (Kokalj 2002). Običajno
izbiramo otrokom znan prostor, to je igralnica ali garderoba. Prizorišče opremimo s
scenskimi elementi, ki omejujejo in določajo igralni prostor. Pozorna sem na to, da je
scena preprosta, enostavna. Sceno ponazorimo z rekviziti, predmeti, ki simbolizirajo
resničnost. Pri načrtovanju in izdelavi rekvizitov pride do izraza otroška ustvarjalnost
in izvirnost. Otroci izražajo svoje ideje, zamisli. Otrokom ponudim različna ustvarjalna
sredstva, materiale, predmete, da lahko raziskujejo, preizkušajo svoje zamisli.

Glasbena oprema dramatizacije
Glasba ima pomembno vlogo v dramatizaciji. Glasba spremlja dogajanje, ga povezuje in
bogati (Kokalj 2002). Glasba je za otroke velika motivacija in jo radi vključijo v
dramatizacijo. Skupaj z otroki izberemo glasbila, ki jih imamo na voljo v glasbenem
kotičku, ali pa jih izdelamo še sami z ozirom na posamezno vlogo v pravljici. Otroci
ustvarjajo glasbene motive. Včasih izberemo tudi predvajano glasbo zgoščenk, primerno
posameznim vlogam, mnogokrat pa vključimo petje znanih pesmi ali pa sami
ustvarjamo besedila pesmi znanim melodijam.

Priprava kostumov
Kostumi imajo svojo vlogo, saj pripovedujejo o času, prostoru in o značaju dramskih
likov. Kostum ni nikoli samo obleka, ampak mora govoriti zgodbo o liku, ki ga nosi.
Mora se ustrezno vključevati v dogajanje in zgodbo (Gal, Geč 2013). Kostumi so potrebni,
saj se otrok počuti drugače, če je oblečen v druga oblačila. Z otroki se skupaj odločimo,
kakšne kostume bomo uporabili za posamezno vlogo v pravljici. Večkrat se poslužujemo
že izdelanih kostumov, ki jih imamo na voljo v dramskem kotičku v našem oddelku. Po
potrebi si kostume izdelamo še sami. Po navadi z enim simbolnim elementom
(prepoznavnim znakom) definiramo lik, njegov značaj (npr. ušesa za medveda, kljun za
ptiča itd.).

Ob pripravi vseh naštetih dejavnosti izvedemo dramatizacijo v celoti. Dramatizacijo
večkrat ponavljamo, otroci se izmenjujejo v različnih vlogah in si s tem pridobijo
različne izkušnje.
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Vpliv dramatizacije na sodelovanje z okoljem
Ko dramatizacijo dobro obvladamo, se odločimo, da pripravimo predstavo za otroke
mlajših skupin na enoti ter za otroke prve triade OŠ Frankolovo. Predstavo pripravimo
tudi za starše, po navadi ob kakšnem skupnem srečanju. Predhodno se z otroki
dogovorimo za vloge, ki jo bo imel vsak otrok pri izvedbi dramatizacije, z ozirom na
otrokove sposobnosti in zmožnosti. Pripravimo vabila s tekstom (naslov predstave,
nastopajoči, čas in kraj predstave) in z ustrezno ilustracijo vsebine pravljice. Nato za
vsakega otroka, torej gledalca, pripravimo vstopnico za ogled predstave.Vsako šolsko
leto po navadi pripravimo dve ali tri predstave, na kar smo zelo ponosni.

V našem vrtcu se zavedamo pomembnosti predstav v okviru dramatizacije, zato je
otrokom v šolskem letu ponujenih kar nekaj, katere si ogledamo v KD Vojnik s pomočjo
zunanjih izvajalcev. Organiziramo tudi nekaj predstav, ki jih pripravimo strokovni
delavci vrtca z ozirom na aktualnost, projekte, ki so na nivoju vrtca. Ponosni pa smo
tudi na dijake in bodoče vzgojitelje, ki v našem vrtcu opravljajo praktično usposabljanje
z delom in mnogokrat samoiniciativno otrokom zaigrajo kakšno dramatizacijo. Ogled
dramatizacije je otrokom tudi spodbuda za igro dramatizacije.

Zaključek
Večina otrok zelo rada nastopa. Ko otrok nastopa pred prijatelji, ima občutek, da njegova
igra ni več igra, ampak ima pomen tudi za druge. Njegovo delo dobi smisel in vrednost
(Kokalj 2002). Vsak uspešen nastop pomeni stopničko višje pri oblikovanju otrokove
samopodobe, ki je zelo pomembna že v predšolskem obdobju. Motivacija, narediti
predstavo za gledalce, naj so to vrstniki, mlajši otroci, starši ali zunanji udeleženci, je za
otroke posebno in vznemirljivo doživetje.

Vsak otrok je nekaj posebnega in to posebnost vzgojitelj pri otroku ne sme prezreti,
temveč jo spodbujati, nadgrajevati ter jo razvijati. Pomembno je, da znamo pravočasno
odkriti otrokova močna področja in ustvarjalne potenciale, kar bo otroku bogata
popotnica v kasnejšem obdobju.
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Metka Jezovšek, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dramska igra po glasbeni pravljici
Gradič

Povzetek
V pričujočem referatu se osredotočam na dramsko simbolno igro v oddelku drugega
starostnega obdobja. V njem predstavljam primer iz svoje prakse, ki je nastal kot del
projekta, ki se je izvajal v našem vrtcu. Otroci imajo radi pravljice, radi se vživijo v
pravljične junake in se z njimi tudi poistovetijo. Zato je pomembno, da zna
vzgojiteljica prisluhniti njihovim idejam, jih razumeti in jih pri dramski simbolni
igri spodbujati, saj na ta način pripomore k njihovem razvoju.

Ključne besede: dramska simbolna igra, igre vlog, pravljice, projekt.

Dramske dejavnosti v vrtcu
Vključevanje dramskih dejavnosti v vrtec poteka že dlje časa, opredeljene pa so tudi v
Kurikulumu za vrtce (1999) pod področjem umetnosti. Smisel dramskih dejavnosti v
vrtcu se kaže v pridobivanju izkušenj, ki otrokom omogočajo razumevanje medsebojnih
odnosov, vživljanje v druge, hkrati pa spodbujajo otrokov govorni, čustveni, spoznavni
in socialni razvoj. Zavedati se moramo, da cilj dramskih dejavnosti ni vzgoja bodočih
igralcev, ampak omogočanje otrokom, da lahko na svoj domišljijski način izražajo svoja
čustva, po svoje domišljijsko oblikujejo pravljične vsebine, eksperimentirajo,
improvizirajo, medsebojno sodelujejo in komunicirajo (Majaron, Korošec 2006). Bistvo
dramske igre je v tem, da otrok prevzema obnašanje, ki izhaja iz njegovega lastnega
domišljijskega podoživljanja.

Cilji dramske dejavnosti
Dramske dejavnosti so načrtovane in izvedene na osnovi globalnih ciljev s področja
umetnosti. Na osnovi teh globalnih ciljev so izpeljani cilji dramske vzgoje, ki nam
predstavljajo izhodišče za načrtovanje dramskih dejavnosti. Globalni cilji iz področja
umetnosti so:

– doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,

– razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,
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– spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,

– razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,

– razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.

 (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38)

Cilji dramske vzgoje:

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

– spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote;

– doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja;

– sodelovanje pri dramskih igrah z drugimi otroci in vzgojitelji;

– razvijanje domišljije in ustvarjalnosti;

– razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega,
estetskega in vrednostnega doživljanja.

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38–39)

Vloga vzgojitelja pri dramskih dejavnostih
Vloga vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki sodeluje oziroma izvaja dramske
dejavnosti, je upoštevanje razvojnih zakonitosti in značilnosti otroka, ki se pri vsakem
posamezniku odražajo na drug način. Pomembno je, da dramske dejavnosti potekajo
tako, da je otrok v aktivni vlogi, da sam išče, raziskuje in tudi najde rešitev. Izhodišče za
kreativno dramsko vzgojo je simbolna igra, ki ji dodamo nekaj gledaliških elementov.
Vzgojitelj v vlogi mentorja se mora zavedati, da je sam proces za otroka pomembnejši kot
končni rezultat in otroka ne sme obremenjevati z učenjem besedila na pamet, saj mora
biti otroška igra improvizirana in spontana. Vzgojitelj se lahko vključuje v igro kot
kompetentnejši partner otroku, ki premišljeno vključuje miselne in govorne izzive, ki
jih otrok posnema.

Dramska simbolna igra v praksi
V Letnem delovnem načrtu našega vrtca vsako leto načrtujemo tudi sodelovanje s
kulturnimi ustanovami v Celju. V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje smo se v
našem vrtcu odločili za izvedbo projekta Celjski grofje v očeh otrok. V vrtcu posvečamo
veliko pozornosti spoznavanju domačega kraja in seznanjanju otrok, kako so ljudje
živeli v preteklem času, hkrati pa imajo otroci možnost postopnega seznanjanja z
zgodovinskimi spremembami v širši družbi. Ker sem delala v oddelku drugega
starostnega obdobja, sem se odločila za sodelovanje v projektu. Na začetku projekta se
mi je porajala vrsta dvomov, ali je tema primerna, ali bo otrokom všeč, kako bomo
projekt izpeljale.

V začetku smo si v dvorcu celjskih knezov ogledali poučno razstavo o celjskih grofih in
knezih. Za strokovne delavke, ki so sodelovale v projektu ,je bilo predhodno
organizirano izobraževanje, kjer smo se seznanile z zgodovinskim pomenom celjskih
knezov in si ogledale razstavo. To nam je omogočilo, da smo lahko nato popeljale skozi
razstavo tudi otroke in jim na razumljiv način razložile pomen razstavljenih
eksponatov. Ob tem smo jih spodbujale k pozornemu opazovanju ter jim odgovorile na
vprašanja, ki so se jim porajala ob ogledu razstave.

Po razstavi smo vzgojiteljice, ki smo se odločile za sodelovanje v projektu, nadaljevale z
načrtovanjem dejavnosti, ki so vključevale vsa kurikularna področja, ki so otrokom
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omogočale podoživljanje razstave.

Po ogledu razstave sem otrokom v oddelku s pomočjo računalniške projekcije pripravila
še večkratni ogled razstavljenih eksponatov in celjskega gradu. Otroke je zelo pritegnil
celjski grad, zato sem se odločila, da bomo več pozornosti posvetili prav gradu. Najprej
so otroci grad risali z ogljem, nato so imeli možnost oblikovanja gradu z
nestrukturiranim materialom.

Ko sem razmišljala, kaj bi jim še ponudila, sem jim v poslušanje ponudila glasbeno
pravljico Gradič. Otrokom je bila pravljica tako všeč, da smo jo poslušali več dni
zaporedoma. Potem so predlagali, da bi si naredili lutke, zato sem jim pripravila različen
material in otroci so si izdelali ploskovne lutke na palici in se igrali senčno gledališče.
Ob igri s senčnimi lutkami so otroci zelo uživali. Vsi otroci so igrali vse vloge, med seboj
so se izmenjavali in se dogovarjali.

Ko sem ugotovila, kako jih je pritegnila igra s senčnimi lutkami, sem jim v igralnico v
kotiček pripravila kostume živali, ki nastopajo v glasbeni pravljici. Otroci so kostume
takoj uporabili in se začeli igrati. S sodelavko sva se po potrebi vključevali v njihovo igro
in prevzemali različne vloge. Na začetku je morala biti najina vloga zelo velika, saj sva
prevzemali različne vloge. Po nekaj dnevni igri so otroci predlagali, da bi pripravili
predstavo. Ob tem je na začetku prihajalo do konfliktov, saj so vsi želeli igrati. Kasneje
so se že znali dogovarjati, da bodo vloge menjavali. Kmalu smo ugotovili, da
potrebujemo tudi sceno. Dodali smo drevesa iz kartona, ki smo si jih izdelali iz
nestrukturiranega materiala. Dodali smo še grad, ki so ga otroci narisali na blago in ga
pobarvali. Ker smo ob igranju še vedno poslušali pravljico na cd predvajalniku, so
otroci predlagali, da bi dodali tudi instrumente. Ogledali smo si instrumente, ki jih
imamo v vrtcu, in jih zvočno preizkusili. Ob tem sva s sodelavko upoštevali predloge
otrok, kateri instrument bi bil primeren za posamezno žival. Tako sva otrokom
omogočili, da so lahko vsi sodelovali pri dramski igri, eni v vlogi igralcev in drugi z
igranjem na instrumente.

Po večkratnem ponavljanju smo se odločili, da bomo glasbeno pravljico zaigrali pred
starši, in sicer v mesecu marcu. Ker je pri pravljici tudi vloga pripovedovalca, je deklica,
ki je pravljico zelo dobro poznala, prevzela vlogo pripovedovalca. Starši so bili nad
predstavo navdušeni, saj so videli, da so otroci vložili v predstavo veliko truda.

Zaključek
Otroci imajo radi pravljice in vživljanje v pravljične junake. Ob tem si razvijajo domišljijo,
pridobivajo samozavest, ob medsebojni komunikaciji si razvijajo govor. Prepričana sem,
da so ponujene vsebine pozitivno vplivale na njihov razvoj, saj so pravljico želeli še
večkrat ponoviti in so jo zaigrali tudi vrstnikom v vrtcu. Čeprav sem na začetku oklevala,
ali bi sodelovala pri projektu, sem po zaključku projekta ugotovila, da je bila moja
odločitev pravilna. Otroci so z navdušenjem sodelovali in menim, da so skozi trajanje
projekta zelo veliko pridobili.
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Metka Zahrastnik, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Radeče

Z družinami pod žarometi

Povzetek
Vsaka družina se bo predstavila z eno točko na velikem, ''ta pravem odru'' in nam
pokazala, kaj najraje delajo skupaj doma. Pri projektu Moja družina je nekaj
posebnega – družina pod žarometi

Smo k sodelovanju pritegnili tudi starše. Vsaka družina se je predstavila z eno
točko na velikem, ''ta pravem odru'' in nam pokazala, kaj najraje delajo skupaj
doma.

Ključne besede: priprava nastopa, sodelovanje vrtec – družina, ustvarjalno
izražanje, raziskovanje umetnosti.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Otroci radi nastopajo, pojejo, igrajo, nekaj izdelajo in razstavijo, se predstavijo na lasten,
poseben, ne naučen način. Radi improvizirajo, si sproti izmišljujejo in ustvarjajo ter
umetnost raziskujejo. Otrok je tako lahko ustvarjalen na različnih področjih.

»V umetnosti lahko otrok pokaže svoja najbolj skrita počutja, čustvene vsebine,
natančno opiše ali predstavi neki dogodek ali stvar, lahko se posveča estetskim
vidikom, izrazi svojo etično presojo o osebi, dogodku ali pa eksperimentira z
umetniškim jezikom. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja
in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega
zdravja.« (Kurikulmu za vrtce, 1999, str. 38)

Pri projektu Moja družina je nekaj posebnega – družina pod žarometi smo tako ves čas
v vrtcu ustvarjali demokratično vzdušje. Dejavnosti so ves čas spodbujale pozitivne
procese, otroke smo ves čas spodbujali k izražanju na sebi lasten način, k sodelovanju,
navajali smo jih na možnost izbire in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju in
sprejemanju odločitev. Pri projektu smo se osredotočili na otrokovo lastno izražanje
močnih področji in sodelovanje z družino. Ves čas smo sledili ciljem, da bi otrokom
omogočili aktivno, pravično komuniciranje z okoljem (svetom odraslih in vrstnikov) in
tako poiskati ter spoznati orodja in načine za smiselno in socialno občutljivo delovanje/
izražanje na način uporabe sto jezikov ter vzpostaviti kulturno prireditev kot
interakcijski dogodek in proces (razvijanje in izražanje ustvarjalnosti in specifičnih
umetniških sposobnosti).
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Predstavitev projekta
Socialni razvoj posameznika je proces, ki temelji na poznavanju samega sebe in se
izgrajuje v odnosu z drugimi. S smernicami socialnega učenja smo poudarjali potrebo
po specifičnih učnih priložnostih, ki so otroke spodbujale k uporabi socialnih
spretnosti, z izražanjem njihovega lastnega pogleda na odnose, ob upoštevanju
primernih oblik medosebnih interakcij v različnih socialnih kontekstih. Ob poteku
projekta, izbiri teme, vsebin, dejavnosti smo s participacijo otrok, razmišljanjem,
komuniciranjem, ki krepi otroško domišljijo in ustvarjalnostjo, prišli do ideje in
organizirali kulturno prireditev na »ta pravem odru« kot dogodek z otroki in s starši v
sodelovanju z lokalno skupnostjo.

V mesecu marcu smo se pogovarjali o svojih družinah. Otroci so tako skupaj s starši
izdelali plakat o svoji družini. Staršem smo podali tudi nekaj napotkov, kako z
različnimi odprtimi vprašanji spodbujajo otroke k razmišljanju, opisovanju in
utemeljevanju. Tako so otroci doma, skupaj s starši, zbirali različne informacije o svoji
družini, fotografije, kaj vse so obiskali, kje so bili, kaj so doživeli … Njihova “naloga” je
bila tudi, da se ob fotografijah pogovarjajo, da jim starši berejo, pripovedujejo in
razlagajo. Tako smo dali možnost staršem, da se aktivno vključijo v naš projekt in da s
svojim zgledom prispevajo k vsestranskem razvoju svojih otrok.

Plakati so bili slikoviti, izpostavili so, kaj skupaj delajo, znajo, zmorejo. V vrtcu smo
plakate obesili in si najprej ves material samo ogledovali, se onjem pogovarjali, med
seboj spontano komunicirali, si pripovedovali in si razlagali. Vsak otrok je imel možnost
predstaviti svojo družino, povedati, opisati in izraziti videno na sebi poseben način.
Strokovni delavci smo jih spodbujali, da so pri opisovanju uporabljali več besed, da so
vnašali svoja doživetja in da so natančno opisovali. Postavljali smo jim različna
vprašanja, ki so jih vodila k pripovedovanju.

Vsak otrok je tako predstavil svojo družino prijateljem. Otroci so bili ob predstavitvi zelo
navdušeni in veseli. Ob tem so doživljali uspeh in sebe kot uspešno osebo.

Izhodišče projekta
Vsako leto pripravimo tudi popoldansko prireditev za starše, tokrat pa sem otroke
izzvala z vprašanjem, če so že kdaj nastopali na velikem, »ta pravem« odru.

Dobila sem veliko različnih odgovorov:

»Jz bi imela sigurno tremo! Tkole bi se mi tresla kolena!« (pokaže na kolena, ki jih z vso
močjo trese) (Anja)

»Men bi šlo pa mal na jok.« (Maja)

»Ja to bi bilo super, pa bi lahka mel take lepe obleke!« (Neža)

»Pa mamice bi ploskale, pa mahale bi nam!« (Hana)

» Jaz pa ne bi nastopu, samo če bi mamica z mano nastopala.« (Vid)

Ker vemo, da je vsaka družina nekaj posebnega in se vsaka družina zabava na
svojevrsten način, vsi otroci pa z velikim nasmehom in ponosom predstavljajo svoje
družine v vrtcu, smo se odločili, da povabimo k nastopu tudi starše. Vsaka družina se
bo predstavila z eno točko na velikem, ''ta pravem odru'' in nam pokazala, kaj najraje
delajo skupaj doma. Staršem smo strokovne delavke napisale tudi obvestilo, s katerim
smo jih podrobno seznanile, kaj smo se z otroki dogovorili, kaj od njih pričakujemo in
jih povabile k sodelovanju. Skoraj vsi starši so se nastopa ustrašili, potrebovali so
dodatne pogovore, vzpodbude otrok in strokovnih delavk. Samo peščica staršev se ni
hotela odzvati povabilu in so tudi otroke prepričali, da niso sodelovali, kljub našim
dodatnim spodbudam.
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Otroci so bili navdušeni. V vrtcu so vsak dan nastopali, si izmišljevali različne točke in
nastopali pred ostalimi otroki. To je bilo tisto, kar smo si strokovne delavke želele.
Spontano so se izražali, ustvarjali in razvijali domišljijo. Strokovni delavci smo jih
samo opazovali, jim prisluhnili, nudili različne materiale in priskočili na pomoč, ko so
nas potrebovali.

Tako smo skupaj z otroki napisali prošnjo, odšli na občino, razložili naš načrt in se
dogovorili za izposojo pravega velikega montažnega odra in določili datume za naše
nastope. Na občini so bili res prijazni in so nam z veseljem priskočili na pomoč.

Ves čas smo se pogovarjali, dogovarjali kaj in kako bomo nastopali. Ideje so kar
»deževale« iz otrok. Navdušenje nad »ta pravim« nastopom na »ta pravem odru« je raslo.
Komaj smo čakali nadaljevanja. Pogovori in dogovori o tem, kdo si želi nastopati, s čim
bi se predstavili, s kom bi nastopali, kaj potrebujemo za nastop, koga bi povabili so se
nadaljevali do prireditve. Otroci in odrasli smo imeli res veliko dela.

Priprave na nastop in prireditev na odru
Najprej smo slikali in izdelovali plakate, ki smo jih ustvarjali z veliko skrbnostjo in
žarom.

Izdelali smo scenarij, plakate, gledališke liste in povabila. Vsak otrok si je izdelal
vstopnico z risbo po svoji domišljiji. Pogovarjali smo se in se dogovorili, koga vse bodo
povabili na svoj nastop. Otroci so si izbrali vse družinske člane, ki ne bodo nastopali,
dedke, babice. Nekateri so se odločili, da bodo povabili celo prijatelje in sosede.

Pripravili smo sceno, slikali, barvali in izrezovali, hišnik pa nam je na oder pomagal
postaviti sceno.

Z otroki smo se vsak dan dogovarjali in pogovarjali, kako doma potekajo priprave na
nastop. Nekateri otroci so veliko pripovedovali, spet drugi niso želeli povedati, kaj in
kako bodo nastopali, ker je to njihova družinska skrivnost in veliko presenečanje. Kar
nekaj staršev je prosilo za pomoč. Potrebovali so samo kakšen nasvet, rekvizit,
inštrument. Strokovne delavke smo jim z veseljem pomagale, če smo le znale in mogle.
Tako se je v tem obdobju med vsemi nami, ki smo se pripravljali za nastop, stkala
posebna vez, ki je temeljila na zaupanju, prijateljstvu in medsebojni komunikaciji in je
pripomogla k še večjemu zaupanju in spoštovanju.

Prišel je dan nastopa. Strokovni delavci smo pripravili povezovalni program in tako ves
čas manjšali tremo med nastopajočimi. Starši in otroci so se zelo dobro pripravili.
Nastope so vzeli zelo resno, pripravili so si kostume, sceno in različne rekvizite. Vsaka
družina se je predstavila s svojo točko. Pripravili so pevske nastope z instrumentalno
spremljavo, kratke lutkovne igrice, dramske nastope, pokazali so osnovne elemente
nogometa, cirkuški nastop … Na odru so bili otroci ponosni nase in svoje starše in z
velikim veseljem in nasmehom pokazali, kaj kot družina znajo in zmorejo.
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Zaključek
Otrokom smo skozi dejavnosti v projektu omogočale dovolj bogatih izkušenj pri
raziskovanju samega sebe in okolja v skladu s pričakovanji v določenem starostnem
obdobju otrok. Dosledno smo upoštevale različnost posameznega otroka, spodbujale
smo spoznavanje okolja, aktivno sodelovanje z njim v povezavi z aktivnostjo čutil. Do
čim več različnih izkušenj smo otrokom pomagale tako, da smo ob tem, ko smo sledile
njihovim zamislim in željam, ustrezno in pravočasno ustvarjale situacije, ki so izzvale
kognitivno, afektivno, emocionalno in socialno učenje.

Skozi dejavnosti, ki so potekale pri projektu, smo opazile različne sposobnosti otrok.
Bili so kritični misleci, kompetentni sogovorniki, željni učenja, izražanja, druženja in
sodelovanja med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu. Pri odraslih  (starših in zunanjih
sodelavcih) smo na začetku opazile strah, tremo pred sodelovanjem in nastopom,
dvome. Potrebovali so več spodbud, pomoči, pogovorov, dogovorov in pregovarjanja kot
otroci. Strokovni delavci smo se vsak dan srečevali, načrtovali in komentirali delo, se
na podlagi narejenega in dokumentiranega dogovarjali za dejavnosti in delo naprej.

Prepričani smo, da nam je uspelo, da smo preko dejavnosti in z načinom dela skozi
projekt dodale k tistemu delčku mozaika otrokovega razvoja, ki postavlja trdni temelj za
razvoj individualne, učinkovite in srečne osebe.
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Petra Zavec, uni. dipl. sociologinja, vzgojiteljica, Vrtec Kolezija Ljubljana

Žogica nogica skozi
ustvarjalni gib in ples

Povzetek
Vsebina referata je prikaz dramatizacije kanonskega dela za otroke Žogica Nogica
skozi ustvarjalni gib in ples. Ob načrtovanju teme Žogica Nogica sem želela otroke
(od 2 do 4 leta) usmeriti v neklasično dramatizacijo zgodbe in po raziskovanju
naletela na študijsko gradivo Plesno gibalna ustvarjalnost Vesne Geršak, v katerem
sem našla navdih. Metoda ustvarjalnega giba je način dela, pri katerem otroci z
gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine.
Ustvarjanje poteka skozi igro. Z vključevanjem metode ustvarjalnega giba se otrok
razvija celostno (Geršak 2006). Proces dramatizacije skozi ustvarjalni gib in ples je
zahteval nekaj vzporednih dejavnosti, ob katerih so se otroci z lastnim telesom
izražali. Otroci so v vseh fazah dramatizacije sodelovali, se soodločali in
soustvarjali (razdelitev vlog, preprosti kostumi, risanje kulise, izbira glasbe). Za
otroke je bil kot cilj bolj pomemben proces organizacije dramatizacije, torej igra in
ustvarjanje in ne nastop.

Ključne besede: Žogica Nogica, dramatizacija, ustvarjalni gib, ples.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kako je Žogica Nogica zaplesala
Moj referat izhaja iz premišljevanja, kako dramatizirati zgodbo Žogica Nogica na način,
ki ga otroci v skupini še ne poznajo in ki bi tudi zame bil izziv. Tematika me zanima
zaradi pozitivne prakse dela vzgojiteljev in učiteljev, ki poučujejo celostno in v svoje
metode na vseh področjih vključujejo ustvarjalni gib. Presenetila pa so me tudi dejstva
analize plesnega področja v slovenskih vrtcih. Glasbene dejavnosti vzgojiteljice izvajajo
največkrat kot skupinsko petje in plesne dejavnosti kot naučene plese (koreografije), ki
jih otroci plešejo skupaj na določeno glasbo. Te koreografije so namenjene nastopanju,
torej so ciljno usmerjene in niso usmerjene k ustvarjalnemu procesu, raziskovanju
plesa in ustvarjalnemu gibu. Vzgojiteljice pa plesne dejavnosti vključujemo izključno v
področje umetnosti in ne v druga področja, npr. matematiko ali jezik
(predopismenjevanje) (Geršak 2006).

Želela sem nekaj ustvarjalnega, nestereotipnega. Dejavnosti za dramatizacijo Žogice
Nogice sem načrtovala tako, da so otroci sodelovali v vseh fazah. Osredotočila sem se
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predvsem na to, kako se bodo otroci, stari od dve do štiri leta (vsi iz ene skupine), gibalno
izražali na določene segmente zgodbe, ki imajo svojo glasbeno podlago. Razdelitev vlog
ni bila pomembna. Tudi besedilo ne. Otroci so vloge menjavali spontano. Vsak je lahko
bil tisto, kar je želel.

Liki oživijo in zaplešejo z otroškim ustvarjalnim gibanjem

Žogica Nogica priroma iz pozabe
Iz knjižnega kotička so se v otroških rokah znašle fotografije lutkovne predstave Žogica
Nogica v izvedbi LGL. Ko so jih otroci nekajkrat prinesli in sem zgodbo pripovedovala
naključnim poslušalcem, sem začela premišljevati o Žogici Nogici kot o učno vzgojni
vsebini, ki bi jo lahko obdelala skozi vsa kurikularna področja. Le umetnost mi je delala
miselne preglavice. Nisem hotela klasične lutkovne ali dramatizirane zgodbe. V
literaturi Vesne Geršak pa sem odkrila metodo ustvarjanja skozi plesni gib.

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju predšolske vzgoje na področju glasbe sem
sledila naslednjim kurikularnim nalogam in ciljem: spodbujanje veselja do glasbe,
razvijanje interesa in želje po glasbenem udejstvovanju, spodbujanje doživljanja glasbe
in izražanje glasbenih doživetij z gibalno komunikacijo. V medpodročnem povezovanju
pa ciljem iz področja gibanja: zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.

Priprave na plesno dramatizacijo
Ko so otroci zgodbo skozi pripovedovanje, pogovor in ogled lutkovne predstave usvojili,
smo pripravljali kuliso. To je bil večdnevni proces. V dneh risanja in barvanja 4-metrske
koprenaste kulise so nastali kuhinja, polje, mesto, zmajevo gnezdo. V teh dneh sem
izvajala dodatne dejavnosti: pogovor o občutjih, ki prežemajo like zgodbe (jeza, strah,
veselje, hrepenenje, umirjenost, žalost), gibalno domišljijske igre: otroci z ustvarjalnim
gibom ponazarjajo živali, predmete, pojme (veter, dež, močno sonce, žogo, avion, list v
vetru, travnate bilke v vetru, veselje, žalost, strah, jezo, nevihto, dež, sonce, vod.),
doživljajsko poslušanje različne klasične glasbe. Ugotavljali smo, ali glasba izraža
čustva veselja, žalosti, strahu, umirjenosti pa tudi hitrost, glasnost posameznih
instrumentov. Pri izbiri sem upoštevala umetniško vrednost glasbenih del in izbrala le
klasična glasbena dela.

Dramatizacija skozi ustvarjalni gib
Otrok izbere vlogo sam, ali pa jo izberemo skupaj. Liki so razporejeni v kuhinji, v mestu,
na polju, v gnezdu. Glasba je tiha, enakomerna.V trenutku se spremeni v glasno in
udarno. Žogica Nogica pade v sobo (nekateri otroci se kotalijo, drugi skačejo) k dedku in
babici. Izraz veselja, sreče (otroci se vrtijo, držijo za roke), glasba vesela, svetla. Babica in
dedek odideta. Žogica ostane sama. Spremlja jo umirjena, a ne preveč počasna glasba
(otroci se blago premikajo po prostoru). Privrši zmaj. Glasna, temna, strašljiva glasba
(otroci tekajo s široko razprtimi rokami, kričijo, strašijo). Kostum je preprost. Zmaj
odpelje Žogico v gnezdo (otrok prime Žogico za roke in teče z njo v krogih, potem pa
zaokroži v gnezdo). Babica in dedek se vrneta (otroci se vrtijo, sklanjajo, kotalijo, nekateri
so se prijeli za roke, se objeli), iščeta Žogico. Gresta na pot (otroci hodijo ali se vrtijo
okrog policista in stražnika, kužka Postružka in ostalih likov, s telesom izražajo strah,
žalost, z mimiko obraza sprašujejo, kje je Žogica). Prideta do zmajevega gnezda (mladi
zmajčki skačejo, se kotalijo, z očetom zmajem tekajo po prostoru, držeč za glave: »Boli
me glava!«). Vsi ostali liki zmaje prepodijo nazaj v gnezdo (otroci tekajo, se prerivajo,
dvigajo, spuščajo roke …). Spet umirjena glasba. Žogica, babica in dedek se umirijo, z
gibi izrazijo pomirjenost, veselje. Vrnejo se domov.
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Žogica Nogica doživi uspeh
Otroke sem vodila skozi dogajalne enote zgodbe s pripovedovanjem in z glasbo. Prevzela
jih je glasba, izključno klasična. Četudi naključen gledalec ne bi ugotovil, kateri lik
nastopa in kaj želi izraziti, je bila otroku ponujena možnost ustvarjalno gibalne
dejavnosti, ki je pomembna za njegovo lastno ustvarjalnost. Otroci so zgodbo usvojili,
bila jim je všeč, prepoznavali so like in se poistovetili z njimi. Pri ponavljajočih
dramatizacijah je beseda vse bolj izgubljala pomen in v veljavo je prehajal gib. Dečki so
se poistovetili s policajem, stražnikom, kužkom postruškom, deklice z dedkom, babico
in Žogico Nogico. Vloge so se vse dni ustvarjalnega procesa zamenjevale. Zmaj Tolovaj
je bil vsak dan drug otrok, prav tako Žogica Nogica. Ostali liki so ostali enaki. Najmlajši
otroci so odigrali vloge ptičkov in malih zmajčkov. Zgodba je predolga, zato sem
dogajanje poenostavila.

Zaključek
Skupino spremljam že tretje leto. Prvi dve leti sem posegala po lutki in želela zgodbe še
drugače podoživeti. S pridobljenimi izkušnjami in znanjem bom v nadaljnjem delu
postopoma uporabila ustvarjalni gib.

Foto.: Plesna dramatizacija skozi ustvarjalni gib.

Premišljevala sem, kaj bi bilo tisto več, tisto drugače, nestandardno, nestereotipno.
Porodila se mi je ideja o dramatizaciji skozi ustvarjalni gib ko sem prebirala literaturo
Vesne Geršak.To je celosten način dela, ki ga lahko vzgojiteljica vključuje pri vseh
področjih in tudi v medpodročnih povezavah (npr. matematika/gibanje, gibanje/jezik).
Otroci tako intelektualno, čustveno in socialno bolje napredujejo, kot če samo poslušajo
zgodbe in se igrajo s ponujenimi igračami. Zadovoljijo štiri temeljne potrebe po: ljubezni,
moči, svobodi, zabavi (Geršak 2006). Pri prostem gibanju ob glasbi se otrok zave svojih
gibalnih sposobnosti, spoznava svoje telo, ocenjuje prostor in se usmerja v okolju.
Duševno in telesno se sprosti, pride v stik s prijatelji in spoznava pomen sodelovanja in
zaupanja (DorotheeKreusch-Jacob 1984).

Dovoliti otroku, da ustvarja z gibom in sebi kot vzgojitelju da ne posežemo v vsak
spontan gib in ga usmerjamo po svojih predstavah je primer dobre prakse. Danes, ko vsi
drugi mislijo namesto nas (pametni telefoni, oblike javnih mnenj, šole in službe z
neštetimi omejitvami in pravili), ko smo preinformirani in se miselno ukvarjamo s
problemi, ki niso naši ali se nas ne tičejo se vprašajmo kje je ustvarjalnost? Kot
vzgojiteljica opazim vse vrste potencialov, posebnosti, pri otrocih. Želim jim dati
možnost, da se izrazijo, da jih bolje spoznam, razumem in upoštevam. Prepričana sem,
da z dejavnostmi ki vključujejo ustvarjalni gib dvosmerno sodelujemo. Vzgojiteljica da
otroku možnost, da se izrazi, otrok pa vzgojiteljici zadovoljstvo ob delu.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Geršak, V. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta.
DorotheeKreusch-Jacob. (1984). Otrokove ustvarjalne igre. Ljubljana: Univerzum.
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Pomen in vloga lutk v predšolskem
obdobju

Povzetek
V referatu predstavljam pomen lutke za otroka, njeno čarobno moč in uporabnost.
V ospredju sta lutka kot vzgojiteljeva pomočnica in lutkovni kotiček v igralnici.
Predvsem sta poudarjeni vloga in pomen lutke za otroka. Ob koncu sem na kratko
predstavila tudi raziskavo o uporabi lutk in lutkovnih kotičkov v celjskih vrtcih.
Referat predstavlja pogled strokovnjakov na področje lutk, zato je bolj izobraževalne
narave kot pa primer dobre prakse.

Ključne besede: predšolska vzgoja, otrok, lutka, igra, pomen lutke, lutkovni kotiček.

Uvod
Otrok se sreča z lutko zelo zgodaj. Če ne prej, ko stopi v vrtec. V roki vzgojitelja je že prvi
dan »osebica«, ki pomaga pregnati ločitveni strah, saj se prijazno zanima za otrokovo
igračo, ki ga je spremila v novo okolje. Prav ta lutka postane glavna avtoriteta, ki je
močnejša od vzgojitelja. Njej uspe urejati nesporazume, njej otrok zaupa svoje težave,
skozi njo vzpostavlja simbolično komunikacijo z okoljem. Preprosta vzgojiteljeva lutka
otroka vzpodbudi tudi k lastni ustvarjalnosti in tako se rodijo prvi kreativni izdelki, ki
močno utrdijo otrokovo samopodobo (Majaron 2002).

Lutka in igra
Pri igri z lutko gre za simbolno igro. V simbolni igri otrok reprezentira neko dejanje,
predmet, osebo ali pojav iz stvarnega ali domišljijskega sveta. McCune (1981) povzema
šest kriterijev simbolne igre, torej kriterijev, po katerih lahko sklepamo, da se otrok
pretvarja: otrok se do neživih predmetov vede, kot da so živi (npr. skrbi za lutko);
vsakodnevne dejavnosti izvaja v odsotnosti potrebnih materialov (npr. pije iz praznega
lončka); otrok izvaja dejavnosti, ki jih običajno izvaja nekdo drug (npr. kuha, telefonira);
dejanj ne izvede do njihovega običajnega konca (npr. vzame torbico in pomaha v pozdrav,
nato pa ne odide ven); predmet nadomesti z drugim (npr. škatla nadomešča mačko) ter
njegovo čustveno in instrumentalno vedenje v simbolni igri izraža namišljenost
dejavnosti. Otrok si ob igri z lutko razvija domišljijo, skozi dramske oz. domišljijske igre



Umetnost v vrtcu366

z lutko postopoma dojame, kaj je v njegovem svetu realno in kaj ne, ob igri z lutko izraža
svoje emocije, ob sočustvovanju z lutko razvija empatijo ter samopodobo.

Sporočanje z lutko
S sporočanjem skozi lutko se vzgojitelj približa otrokom in pridobi njihovo zaupanje.
Naenkrat postane lutkar pravljičar, ustvarjalec nečesa magičnega. Otroci takšnega
vzgojitelja vidijo kot osebo, ki prinaša v skupino veselje, zadovoljstvo, vznemirjenje.
Vzamejo ga za svojega, za človeka, s katerim lahko iskreno delijo veselje in žalost. To pa
je seveda največ, kar si lahko vzgojitelj želi. S tem so zagotovljeni osnovni pogoji za
nemoteno vzpostavljanje medosebne komunikacije (Korošec 2006). Pomembno je, da
vzgojitelj verjame v moč lutk, da jih pogosto uporablja (saj se samo tako ohranja
kontinuiteta posebnega načina mišljenja), vendar s pravo mero in v različnih oblikah
in priložnostih. Poznati in razumeti mora pomen lutke kot metafore. Včasih ga lutka
prisili, da postane »drugi« v skupini. Skozi lutkovne aktivnosti bo odkril nagnjenja in
posebne talente v vsakem posamezniku. Pomembno je sprejeti otroka kot edinstveno
osebnost, pri tem pa bo prav lutka pomagala graditi mostove od srca do srca (Majaron
1998). Lutka omogoča vzgojitelju, da vsaj navidezno, za kratek čas prenese »vodenje« na
lutko in igra vlogo drugega v igralnici. Ob tem bo lažje začutil odkritosrčno otroško
spontanost, ki se odpre lutki brez zavor. In še nekaj: lutka gleda na svet z malce
drugačnega zornega kota kot njen animator. Poleg vsega omenjenega zna lutka peti, si
izmišlja besede in izraze, zna povedati zgodbo ali pesem v literarni obliki ali pa v vlogi
ene izmed v zgodbi nastopajočih oseb. Zna govoriti tudi v narečju ali v žargonu, resno
ali šaljivo. Lutka je radovedna, rada sprašuje, pogosto zelo izzivalno. Pripravljena je
pomagati otroku, včasih pospraviti ali pa skočiti, ko ga je strah, zlesti skozi tunel, oditi
k zdravniku ali oprati zobe. Lutka lahko personificira čas, letne čase, mesece, dneve,
matematične pojme, črke iz abecede in kopico drugih stvari, ki jih ustvarjalen učitelj
zna zanimivo posredovati učencem, oni pa jih prevajajo v gledališko-lutkovni dogodek.

Lutkovni kotiček v igralnici
Ustvarjanje lutkovnega kotička lahko poživi igralnico, s tem ji dodajamo barve,
animacije in novo žarišče, kjer se lahko razvija igra. Takšne igre običajno ne vodi
vzgojitelj, pač pa je organizirana s strani otrok samih. Ustvariti lutkovni kotiček, kjer se
lahko otroci sporazumevajo z lutko, je ena izmed najboljših in najbolj preprostih metod
za seznanjanje otrok z umetnostjo lutk. Pri ureditvi lutkovnega kotička moramo
razmišljati o razpoložljivem prostoru, različnih možnostih in primernih poteh za
prikaz, uporabo in shranjevanje lutk.

Prvo vprašanje je, kam lahko postavimo lutkovni kotiček. Vedeti moramo, da je lutkovni
kotiček v bistvu prostor, kjer otroci uživajo v spontanem dramskem igranju z izdelavo in
uporabo lutk.

Poiščimo vabljivo lokacijo stran od glavnega dogajanja. Če je možno, najdemo prostor s
preprogo, kjer je dovolj prostora za malo, nizko mizo, ki omogoča štirim ali petim
otrokom udobno premikanje. Navadna tla so primerna, če želimo razprostreti papir za
izdelavo lutk. Če je igralnica velika, potem lahko pregradimo prostor samo za uporabo
lutk, če pa je prostor omejen, potem izberemo večnamenski odprti prostor, ki se lahko
spreminja za lutkovne aktivnosti (Hunt,Renefro 1982).
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Slika 1: Igra v lutkovnem kotičku

Predstavitev raziskave o uporabi lutk
Pred petimi leti sem v okviru diplomskega dela izvedla raziskavo o uporabi lutk in
lutkovnih kotičkov. Raziskava je bila izvedena v treh največjih celjskih vrtcih in je
pokazala naslednje:

– lutkovni kotiček se največkrat uporablja občasno v kar 68 %, medtem ko se redkeje
pojavlja ves čas (29,5 %), lutkovnega kotička ne uporablja 2,5 % vzgojiteljic;

– v kotičkih prevladujejo ročno izdelane lutke vzgojitelja (41 %), malokrat so v
kotičkih ročno izdelane lutke otrok (31 %), najmanj pa je v lutkovnih kotičkih v
posameznih oddelkih kupljenih lutk;

– polovica vzgojiteljev odgovarja, da imajo v lutkovnih kotičkih 5–10 lutk, 32 % ima
številčno 0–5 lutk, 16 % pa ima 10 in več lutk;

– v lutkovnih kotičkih se največkrat pojavljajo ročne lutke (47 %), malo manj se
uporabljajo prstne lutke (34 %), še manj se pojavljajo lutke na palici (15 %) in
redko druge (4 %);

– lutka se v igralnici največkrat uporablja kot motivacijsko sredstvo (28 %), velikokrat
se uporablja tudi za pripovedovanje (25 %), za lutk. predstavo (22 %) in izdelovanje
lutk (21 %);

– raziskava je pokazala, da ima dve tretjini (68 %) vzgojiteljev v vrtcu lutkovno
skupino, te pa nima 32 % vprašanih.

Zaključek
Kot vzgojiteljica, v igralnici z veseljem vzamem v roke lutko, da ta zaživi in razveseljuje
otroke. Nič ni lepšega, kot otroku ponuditi tisto, kar ga veseli in s tem vplivati še na
njegov razvoj. Saj poznate tisti stari rek: »Dve muhi na en mah«. V igralnici je pomembno
ustvarjanje pozitivne klime, svobodne igre, socializiranje in medsebojni dialog, zato
ponudimo otrokom lutke. Pokažimo jim raznolikost lutk, lutkovnih tehnik, njihovega
nastajanja, lutkovne dramatizacije in jim razširimo svet lutk, ki ga imajo tako radi in za
katerega kažejo vedno znova, ne glede na starost, spol in druge razlike, velik interes.

Literatura:
Hunt, T.  in Renefro, N. (1982). Puppetry in Early Childhood Education, Austin,
Texas, Nancy Renefro Studios.
Korošec, H. (2006). Glasba, ples in lutke v otrokovi igri. Koper: Pedagoška fakulteta.
Korošec, H. in Majaron, E. (2002). Lutka iz vrtca v šolo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Majaron, E. (1998). Lutka idealna povezava didaktičnih smotrov. Pridobljeno 20. 10. 2014, iz http://www.see-
educoop.net/education_in/pdf/edi03-slo-svn-t03.pdf
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Ivana Arh Zagoričnik, diplomirana vzgojiteljica, Viški vrtci Ljubljana

Pomen lutkovne in dramske umetnosti
za razvoj otroka

Povzetek
Dejavnosti s področja lutkovne in dramske umetnosti, poleg usvajanja različnih
spretnosti in veščin, nudijo otroku možnosti za oblikovanje socialnih veščin, način
za izražanje njegovih emocij in pomembno prispevajo k oblikovanju njegove
samopodobe. Področji med sabo povezujeta različne vrste umetnosti, v dejavnostih
pa se prepletajo vsa področja kurikula, kar nam nudi priložnost za doseganje
raznolikih ciljev na enem mestu.

Ključne besede: dramska in lutkovna umetnost, socialne veščine, pozitivna
samopodoba, emocije, empatija.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Področje dramske in lutkovne umetnosti ima v Kurikulu za vrtce (1999) mesto med
vsemi ostalimi umetnostmi. Cilji so odprti in nudijo številne možnosti za načrtovanje
raznolikih dejavnosti. Kljub poznavanju pomena za otrokov razvoj, pogostost in način
izvajanja dejavnosti vsak vzgojitelj presoja glede na znanje, sposobnosti in lastne
implicitne teorije. V prispevku bom poleg lastnih izkušenj predstavila nekatere
strokovne ugotovitve priznanih avtorjev o velikem pomenu tovrstnih dejavnosti za
različna področja otrokovega razvoja.

Lutka in njen pomen za otrokov razvoj
Lutka v sebi na poseben način združuje jezik, gib, glasbo, likovnost. Otroku nudi
emocionalno podporo v različnih situacijah. Odrasli se preko nje približamo otroku in
otrok se približa nam. Prav zaradi svoje majhnosti lutka naredi otroka večjega in
močnejšega, hkrati pa predstavlja neke vrste past za številna subjektivna, pogosto
nezavedna občutja.

Razvoj domišljije
Igra z lutko otroku omogoči, da postane nekdo drug, odide v imaginarni svet, zaživi v
drugem času. Odrasli so kot zagovorniki realnosti pogosto zaskrbljeni, da otroci ne
bodo znali ločiti med resničnostjo in domišljijo. Tako jih lahko nehote oropamo za
čarobnost fantazij, še preden se dobro razcvetijo. Praper (1992) trdi, da se skozi
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domišljijske igre otrokovo notranje življenje razpleta na domišljijski ravni, skozi
tovrstno igro pa prepoznava omejitve, ki so stvar realnosti ter ureja zmešnjavo v svojem
notranjem svetu. Strah odraslih, da bo otrok ostal ujet v svetu domišljije, je tako odveč.
Preko igre z lutko otrok postopoma pride do spoznanja, kaj je res in kaj ne. Vsakodnevna
spontana igra v lutkovnem kotičku otrokom v oddelku nudi možnost za preigravanje
različnih vlog ter za ustvarjanje lastnega domišljijskega sveta. Opazovanje njihove igre
mi ponuja priložnost zaspremljanje čustveno-socialnega razvoja posameznika in
osnovo za načrtovanje številnih dejavnosti na vseh področjih kurikula.

Pomen lutke za razvoj samopodobe in samozavesti
Z lutko otrok zmore marsikaj. Pogosto simbolno predstavlja njega samega, v marsičem
odvisnega od volje odraslih. Z njo z lahkoto premaga hudobnega zmaja, ob njej se ne
boji teme, z njo je najmočnejši in največji. Lutka je neumrljiva in se spopada z osnovnim
strahom, ki pesti človeški rod, strahom pred umrljivostjo. Njena neverjetna moč pomeni
za otroka nekaj, kar je neprecenljivo. Otroci so različni. Nekateri so tihi in zadržani,
drugi glasni in nemirni. Včasih mi ne uspe prodreti v svet posameznika in pogosto je
prav lutka tista, ki mi pri tem pomaga. Tako je lutka Jurček bila dobrodošla podpora
najmlajšim že v času vključevanja v vrtec. Potolaži jih ob jutranjem slovesu od staršev,
zaupali so mu svoje skrivnosti, pogosto je v vlogi motivatorja, tudi mediatorja.

Oblikovanje socialnih veščin
Osnova dramskih dejavnosti sta skupno in skupinsko ustvarjanje. Pomembna je
komunikacija, pozitivna interakcija, dogovarjanje in usklajevanje ter zmožnost
upoštevanja različnih mnenj v situacijah, ki niso vedno predvidljive. Otroci so za takšno
delo notranje motivirani. Pri ustvarjanju pridobivajo socialne veščine, učijo se
poslušati, razumeti, kritično vrednotiti. Predstava, ki jo skupaj ustvarijo, ni le predstava,
kot jo vidimo gledalci. V sebi skriva pomembno sporočilo, da so za uspeh pomembni
prav vsi, saj vsak na drugačen in svojstven način prispeva k doseganju skupnega cilja.

Izražanje emocij v igri z lutko
V predšolskem obdobju se otrok šele uči prepoznati čustva, jih verbalizirati ter izraziti
na sprejemljiv način. V tem času pri otroku prevladujeta čustvi jeze in strahu. Preko
simbolne igre z lutko razrešuje razne notranje konflikte in za to ne potrebuje veliko.
Dovolj je lutka na prstu ali dlani in že ima sogovornika, s katerim deli vesele in žalostne
trenutke. Otrok se v trenutkih jeze pogosto fizično znese nad lutko in ni potrebe, da se
odrasli tega ustrašimo. Na ta način le izraža svoje emocije, ki so mnogo močnejše od
emocij odraslih, ki smo se jih naučili obvladovati.

»V igri z lutko se konflikt izživi z vso močjo in tako izgubi moč in energetski naboj«
(Bastašić 1990, str. 36).

Pomen neverbalne komunikacije z lutko
Kreativna dramska vzgoja otroku daje možnost za pogosto zapostavljeno neverbalno
komunikacijo (Korošec 2006). Oživljanje lutke ne le z glasom, ampak tudi na gibalni in
vizualni način, h komunikaciji spodbudi tudi najbolj tihe otroke. Igra z lutko je način,
da otrok s pomočjo gibov izrazi kar misli in česar smo odrasli vajeni izraziti z besedami.
Prav lutka Jurček je bila tista, s katero so najbolj tihi in zadržani otroci spregovorili
prve besede, pravzaprav namenjene vrstnikom.

Pomen lutke za razvoj empatije
Sposobnost empatije otroku pomaga vzpostavljati kvalitetne interakcije z vrstniki.
Otrok se vživlja in prevzema vloge različnih likov, poskuša rešiti njihove probleme in jih
razumeti. Uči se reševati konflikte in urejati medsebojne odnose. Večkrat se tako vživi v
vlogo, da črte, ki predstavljajo mejo med resničnostjo in igro, skoraj ni. Nekateri avtorji
trdijo, da je igra z lutko blaga oblika psihodrame in poudarjajo, da se je otroku lažje
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vživeti v vlogo, če jo igra z lutko. V igri v živo otrok sam igra drugo osebo, v igri z lutko pa
se vživlja v osebo, ki jo predstavlja lik lutke (Korošec 2006).

Zaključek
Smo tisto, kar verjamemo in to je podobno tistemu, kar doživlja otrok ob igri z lutko.
Lutka oživi, ker otrok verjame, da je živa. Gianni Rodari je zapisal:

»Tako kot kamen, ki ga vržemo v ribnik, povzroči valove na gladini in v globini, vsak droben
dogodek, ki vznemiri naše misli in razum, povzroči valove na površini in v globini, sproži
spomine in sanje, zajame zavest in podzavest, izkustvo, spomin in domišljijo«.

Prepričana sem, da bodo drobna doživetja pravljičnega sveta ob igri z lutko dovolj, da
bodo pri otroku povzročila valove na površini in v globini.

Literatura:
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Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo in šport.
Praper, P. (1992). Tako majhen, pa že nervozen. Nova Gorica: Educa.
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Mentorica področja: mag. Darinka Belak○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Plesno področje umetnosti

Kazalo poglavja
372....Drevesni ples
375....Plesno gledališče

1. starostno obdobje
380....Plesno popotovanje
383....Plesna dejavnost: med telesno sproščenostjo in napetostjo
387....Ustvarjanje, igra, gib in ples ob glasbi
391.... Plesne dejavnosti v uvajalnem obodobju

2. starostno obdobje
394....Ustvarjalni gib
397....Ustvarjalni gib – način celostnega učenja
400....Ustvarjalni gib kot obogatitvena dejavnost
404....Pripovedovanje pravljice z gibom
407....Obogatitvene plesne dejavnosti v vrtcu
410.... Sprostitvene tehnike ob glasbi in barvah
412.... Ples – motivacijsko sredstvo za celosten razvoj otroka

1. in 2. starostno obdobje
416.... Ohranjanje ljudskih pesmi in plesov
419.... Plesno izražanje v 1. in 2. starostnem obdobju
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Klavdija Kern, vzgojiteljica, Viški Vrtci

Drevesni ples

Povzetek
Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok razširja znanja tudi z drugih
kurikularnih področij. Ustvarjalni gib je zagotovo oblika oz. pristop, ki v celoti
predstavlja nov in pomemben izziv za otroke in odrasle. Z otroki smo preko
različnih dejavnosti pridobili pomembne izkušnje in te uporabili pri ustvarjanju
novih, različnih in predvsem zanimivih plesnih koreografij. Kot spodbudo za ples
smo uporabili čutilo tip.

Ključne besede: telo, gibalne dejavnosti, ustvarjalni gib, spodbude, ples, čutilo tip.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uvod
Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Še zlasti otroci imajo prirojeno potrebo po
gibanju. Sporočila lastnega telesa predstavljajo sprva tudi ves otrokov notranji svet.
Prvo doživetje sebe se razvija preko občutenja lastnega telesa, na ta način pa otrok
doživlja tudi zunanji svet. Prav pri plesnih aktivnostih telo deluje kot sprejemnik,
posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se
na nek način odziva nanje. Otrok se tako pri plesnem gibanju začenja zavedati svojega
telesa in raznovrstnosti svojega gibanja.

Moje telo – moje čutilo
Za gibalni izraz so otroku pomembne spodbude. Res, da se otrok izraža spontano, kar
je ena njegovih osnovnih aktivnosti, vendar pri načrtovanem delu ne moremo ostati le
pri otrokovih spontanih dejavnostih. Spodbude moramo črpati iz ožjega in širšega
otrokovega vsakdanjega okolja, iz sveta narave ter iz različnih umetniških področji.
Starejši kot je otrok, več izkušenj ima o svetu in tako se lahko izraža na različne načine.
V oddelku otrok, starih 5–6 let sem želela, da kot spodbudo za ples uporabijo svoje telo,
natančneje čutilo tip, da z gibi oz. plesom pokažejo to, kar so otipali. Zato sem jim
pripravila nekaj dejavnosti, s katerimi sem jih na tovrstno spodbudo pripravila.

Na začetku  sem želela, da se otroci osredotočijo na občutenje lastnega telesa. Zato sem
za dejavnost uporabila elemente joge. Pri izvajanju te sta eni izmed pomembnejših
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stvari, kot pravi Schmidt (2003), osredotočenje in občutenje. Otroci so ob predhodnem
pogovoru o našem telesu in njegovih delov izdelali zemljevid telesa, dlani in stopal. Ko
so izdelovali zemljevid telesa, so morali biti pozorni na dele, katere med ležanjem
najbolj občutijo oz. kateri deli najbolj pritiskajo ob tla. Te so na koncu pobarvali na
obrisu telesa. Zemljevida dlani in stopal so izdelali na podoben način, vendar v dveh
različnih položajih.  Izdelali so ga v sedečem in stoječem položaju na podlagi navodil, ki
jih je posredovala deklica: »Pobarvajte tiste dele stopala, kateri vas najbolj bolijo, ko
stojite.« Zemljevid dlani, pa prav tako najprej v sedečem položaju, tako da so dlan položili
na list papirja, nato pa so se stoje naslonili na mizo in močno pritisnili dlan ob papir.
Vsi otroci so zaznali različen pritisk na telesu, dlaneh in stopalih in si pridobili močne
izkušnje. Vsi zemljevidi so bili zanimivi in edinstveni. Te smo primerjali med seboj in
ugotavljali razlike in podobnosti, iz njih pa ustvarili prav posebne likovne izdelke.

Z igro Kdo je spodaj, sem želela otrokom omogočiti socialno učenje, pridobivanje
občutka za sodelovanje, pridobivanje občutka za pripadnost skupini in tako
uresničevati nekatere cilje s področja družbe. Hkrati sem otrokom želela pokazati, da
kljub temu, da ne vidijo, kdo je skrit pod blagom, lahko z uporabo čutila tip otipajo in
prepoznajo, kdo bi lahko bil. Otroci so bili nad igro navdušeni, vendar so na začetku
imeli precej težav z ugotavljanjem, kdo je spodaj. Spodbujala sem jih, do so narahlo
potipali tistega, ki je bil skrit pod blagom ter da so skupaj ugotavljali, kje ima glavo, roke,
nos, noge in se med seboj pogovarjali, kaj so otipali. Največji izziv zanje pa je bil vsekakor
imeti zaprte oči, saj so z opazovanjem, kdo izmed otrok manjka, hitro ugotovili, kdo je
spodaj.

Tip kot spodbuda za ples
Otrokom moramo ponuditi različne materiale, da jih otipajo, vzamejo v roke, se z njimi
gibljejo, po njih hodijo, jih mečejo v zrak ali lovijo. Tako spoznavajo kakovost in lastnost
materiala. Velikokrat našo pozornost in pozornost otrok usmerimo v prepoznavanje
materiala ali predmeta, hkrati pa pozabimo na občutke, ki jih ob tem doživljajo. V vrtcu
se pogosto srečujemo s škatlami ali vrečami z različnimi materiali, ki jih otroci, ne da bi
jih videli, otipajo in samo z gibom ali mimiko obraza izrazijo občutke, ki so jih ob tem
doživeli. Večino teh izkušenj dobijo s tipanjem z rokami, vendar lahko za zaznavanje
čutnih dražljajev uporabimo tudi stopala.

Na začetku sem želela doseči, da bi otroci uporabili čutilo za tip (dlani in stopala). V več
vreč sem skrila različne materiale, poimenovali so lastnosti materialov in lastne
občutke ob otipu le-teh. Otroci so se zelo zabavali predvsem takrat, ko so materiale
tipali z bosimi stopali. Težav pri poimenovanju in opisovanju oz. pri iskanju pravega
izraza za lastnost niso imeli, saj njihovo besedišče obsega veliko izrazov in pojmov. Iz
njihovih izjav je bilo razbrati, da so občutke, ki so jih doživljali ob dejavnosti, povezali z
vsakdanjimi izkušnjami in znanjem, ki so ga preko teh pridobili, kar so na primeren
način ubesedili. Vsi so brez težav segli z roko v vse vreče, nekaj otrok pa je odklonilo, da
bi v vrečo dali stopalo in z njim otipali material. Otroci so posamezno vrsto materiala
prilepili na za to namenjeno leseno ploščo in čutna pot je bila izdelana ter pripravljena
za uporabo. Ker sem želela, da vsak otrok svojo pozornost osredotoči na občutenje, sem
vsakemu posebej zavezala oči in ga počasi v spremstvu vodila skozi čutno pot. Hoja po
filcu in foliji z mehurčki je bila otrokom zelo prijetna, malo manj pa, ko so hodili po
majhnih kamnih in umetni travi.

Drevesni ples
Različni avtorji kot pomembno sestavino plesne vzgoje priporočajo uporabo različnih
materialnih in nematerialnih spodbud (Geršak 2006). Spodbude iz narave so več kot
dobrodošle. Zato sem za motivacijo »Drevesnega plesa« izkoristila pohod na Rožnik.
Želela sem, da se otroci preko čutila za tip gibalno izražajo. Posredovala sem jim
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navodilo, da naj z zaprtimi očmi potipajo skorje različnih dreves in to, kar bodo otipali,
pokažejo z gibi oz. s plesom, svoje občutke pa ponazorijo z mimiko obraza. Otroci so
tipali drevesne skorje različnih dreves, jih primerjali med seboj in si za vsako posamezno
drevo izmislili drugačen ples, ki so ga poimenovali kar po imenih dreves (bukov ples,
hrastov ples, smrekovo rajanje, itn.).

Zanimivo je bilo opazovati njihovo gibanje ob spodbudi tipanja skorje. Bolj kot je bila
gladka, bolj tekoče so se gibali. Če pa je bila skorja hrapava oz. groba, so bili njihovi gibi
bolj ostri, odsekani. Deček, ki je bil navdušen nad hrastovo skorjo in katerega gibi so
spominjali na premikanje robota, je po končani plesni predstavi z naslovom »Mali
hrastov robot« povedal, da ga je trdo gibanje kar precej utrudilo. Izredno zanimiv je bil
ples deklice, ki je svojo plesno koreografijo poimenovala »Smrekovo tresenje«. Stala je
na mestu, telo pa je v kratkih intervalih rahlo stresala. Njena obrazložitev je bila, da
kadar telo strese, je kot bi se dotaknil tistih luknjastih črt na skorji smreke.

Zaključek
Skozi vse dejavnosti, ki smo jih izvedli, sem se naučila pomembne resnice, da ni nič
tako skritega, nemogočega in abstraktnega, da tega ne bi mogel pokazati vsak, seveda
na način, ki je njemu lasten in najbolj blizu. Ustvarjalni gib in sprostitvena vzgoja, poleg
uresničevanja pomembnih ciljev kurikula in povezovanja področij, pomembno
prispevata k ustvarjalnemu mišljenju, jasnemu izražanju čustev in učenju na zabaven,
igriv način, zato naj bi oba pristopa postala stalnica pri našem delu z otroki. Otroci se
ob skupinskem ustvarjanju seznanjajo s strpnostjo, sodelovanjem, reševanju
konfliktnih situacij, vrednote, ki jih pridobijo, pa so priznane tudi v svetu (Geršak 2006).
»Ples je znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega gibanja, gibanje pa je za človekovo
življenje prav tako pomembno kot dihanje.« (Zagorc 1992, str.43)

Literatura:
Borota, B., Geršak, V., Korošeč, H., Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta
Koper.
Schmidt, G. (2003). Začetni program joge za otroke. Ljubljana: Schlamberger P&J, knjižna zbirka Zate.
Zagorc, M. (1992). Ples – ustvarjanje z gibom. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
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Plesno gledališče

Povzetek
Zakaj je ples v predšolskem obdobju tako pomemben? Ustvarjalno gibanje ponuja
otrokom vrsto izkušenj, ki omogočajo naravno, enostavno igro in pravilen razvoj,
nevrološko usklajevanje in temeljito preučevanje osnovnih konceptov, ki so
gradniki za nadaljnje učenje. Gibalne igre in plesna ustvarjalnost omogočata
otrokom miselne izzive, ob katerih si otroci pridobijo lastne izkušnje. S pomočjo
gibanja, pesmi in rime otroci ne le razvijajo svoje mišice, ampak pridobijo moč in
vzdržljivost, kar spodbuja celostni razvoj otroka.

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, vključevanje, plesno gledališče,
ustvarjalni proces.

Raziskave potrjujejo pozitivne učinke metode ustvarjalnega giba in plesa kot sestavine
gibno-plesne terapije tudi pri osebah s posebnimi potrebami, vplivajo na njihovo
ustvarjalnost ter razvoj njihovih psihofizičnih in intelektualnih sposobnosti in na
socializacijo (Geršak in drugi 2005). Pri plesu gre za časovno načrtovan proces
ustvarjanja, ki ga moramo skrbno načrtovati in vanj prepletati vsa med
predmetnapodročja, ki jih narekuje Kurikulum za vrtce (1999). V svojem prispevku želim
predstaviti plesno gledališče kot ustvarjalni proces pri vključevanju otrok s posebnimi
potrebami.

Projekt drevo
Za plesno gledališče sem izbrala glavno temo drevo. Projekt se je izvajal tri mesece.
Zasnovan je bil tako, da so otroci svoje predhodno znanje po obisku gozdarja nadgradili
z novim znanjem. V projekt so bili vključeni otroci drugega starostnega obdobja, pri
izvedbi projekta pa so sodelovali tudi otroci iz razvojnega oddelka našega vrtca.

Gozdar je poskrbel za organiziran dovoz do gozda, da smo tja lahko tudi z vozički.
Občutek, da smo otrokom s posebnimi potrebami omogočili obisk gozda, kjer bodo
pridobili nove izkušnje ter ga začutili z vsemi čutili, z vidom, sluhom, otipom, okusom,
vonjajo, je bilo za vse nas izredno doživetje.
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Načrtovanje procesa
Ustvarjalni proces sem načrtovala za obdobje treh mesecev. Želela sem, da se dejavnost
prične s presenečenjem za otroke, kar bo spodbudilo njihovo močno doživljanje in
kasneje ustvarjanje otrok na vseh področjih umetnosti. Potrebno je bilo izdelati načrt
vključevanja otrok s posebnimi potrebami v samo delo in pri tem imeti v mislih njihove
sposobnosti, tako gibalne kot kognitivne. Hkrati pa nisem smela pozabiti na druge
otroke, ki so vse dejavnosti le še nadgradili v večjem obsegu. Dejavnosti sta z njimi
izvajali obe strokovni delavki v njihovi skupini. Vse zamisli sem zapisala v okvirni
načrt, ki sem ga predstavila tudi strokovnim delavkam v skupini rednega oddelka, da
smo lahko vzporedno izvajali dejavnosti z vsemi otroci.

Tema: Drevo

– motivacija : gozd, drevesa v vrtcu,

– presenečenje : sajenje fižola (opazujemo rast, cvetenje, plod),

– doživljanje,

– opazovanje smreke,

– tip, vonj drevesne smole,

– pridobivanje informacij o smrekah,

– plakat.

Izvedba: na osnovi doživetja kot medpredmetno povezovanje

- otroci izdelajo odtis (frotaž) smreke, risanje,

- naučijo se pesmico (Rastla je jelka do neba …),

- razvrščanje listov (matematika),

- vaje improvizacije (gibanje),

- zgodba (jezik).

Improvizacija:

- joga – babičino drevo (otroci se postavijo v oblike dreves).

Cilj:
oblike (majhna, velika, srednja, otrok osvoji pojem najvišji in loči med najvišjim in
največjim …). Naloge:

– pokaži majhno smreko, srednjo smreko, najvišjo smreko,

– pokaži mali storž, pokaži največji storž (dvojice, skupina),

– pokaži 2 smreki, ki se zatakneta (pari).

Temo drevesa smo v skupini vzporedno razvijali naprej. Otroci so si izdelali svoje drevo,
ki so mu dodali likovni izdelek, kjer so z barvicami narisali svojo podobo. Nastalo je
prav zanimivo drevo. Znanje o drevesih je bilo nadgrajeno s slikovnim gradivom, ki je
ponazarjalo vrste dreves. Bistvo niso bila imena dreves ampak njihova različnost v
velikosti, listih, barvah in oblikah.

Dejavnosti so bile začrtane tudi na področja gibanja, kjer so otroci izvajali rajalne igre
na igrišču vrtca. Poudarek je bil na gibanju v naravi, doživljanje drevesa kot sestavni del
našega življenja, ki nam lahko poleg sence, plodov in zavetja nudi tudi možnost igre.



377

Fraze
Vse svoje izkušnje in znanja so si tako pridobivali vsi otroci, tako iz redne skupine kot
iz razvojnega oddelka. V želji, da nadaljujemo z načrtovanim projektom, je bilo potrebno
vso pridobljeno znanje in izkušnje prevesti v neki gib, kajti zaključek projekta je izvedba
gibanja v smislu plesnega gledališča, kar pomeni, da se projekt zaključiti s predstavo.
Potreben je bil načrt po frazah, ki bodo pripeljale do končne predstave.

Fraze sem razporedila na štiri dele in so vključevale:

– gib ali gibalni material (otrok sam naredi vsakdanji gib, npr. jutranje prebujanje),

– fraza: sestav 3 do 4 gibov (otrok se prebudi, sleče pižamo in obleče oblačila, odide
v vrtec),

– plesni elementi (vremenski pojavi, gozd),

– improvizacija (prilagoditev znotraj fraze – teme, znotraj strukture smo nekaj
improvizirali), efekt + glasba.

Po načrtu so se izvajale tedensko vse dejavnosti v skupnem prostoru. Gibanje se je
izpeljalo iz naravnih gibov, ki so bili na začetku povsem spontani. Otrokom smo
prepustili, da sami raziskujejo in ustvarjajo. Naslednji korak je predstavljala
nadgraditev giba, kar pomeni, da sem otrokom zastavila nalogo, da sestavijo gib iz več
slik, to pa se je kasneje spremenilo v sam plesni element. Tu je bilo zelo pomembno, da
so bili vključeni vsi otroci. Na ta način smo otrokom dali možnost enakosti, sprejetja ali
drugače povedano izvedla se je socializacija.

Plesni elementi
Plesne elemente sem razporedila po skici, ki je olajšala delo in preglednost projekta
(Plesno gledališče, PeF Koper 2012).
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Kje, kam, kako, s katerim delom telesa, na kakšen način?

Pri smreki npr. 1. teden samo različno visoka drevesa,

2. teden drug različne veje,

3. teden vključimo glasbo, igra vreme.

Po nekaj vajah z materialom sem dodala glasbo na pesem Rastla je jelka. V procesu
izvajanja je bila glasba dodana kot dodatna spodbuda, ki bi pripravila otroke, da sami
izvedejo gib.

Sestavljanje, izvajanje, plesni elementi, vživljanje
Ker gre za najpomembnejšo fazo projekta, jo je potrebno skrbno načrtovati. Otrokom
sem podala namišljeno zgodbo o osamljeni smreki sredi gozda. Postavili smo se v njeno
vlogo in sledilo je:

Z otroki smo raziskovali skozi različne gibe, materiale, vprašalnice (Kje?), prostore
(Kako?). Z raziskovanjem smo spodbujali otroke k samoaktivnosti, hkrati pa smo se
izogibali stereotipnega gibanja (npr. da se vse veje gibajo samo sem in tja).

Navodila

Gibanje

– Naredi tri različna drevesa!

– Pokaži kako se kača ovija okoli drevesa, opica obeša na drevo, zajedalec drevesa –
belo omelo, orhideja …

Likovno ustvarjanje

– Izdelaj svoje drevo.

– Improvizacija (mora biti smiselna): znotraj okvirja (znotraj gibanja, nastajanja naše
osamljene smreke) ali znotraj gibalne fraze.

Oblikovala sem dva cilja:

– refleksija oz. zrcaljenje sebe;

– ob koncu naj postane naš projekt estetski izdelek.



379

Predstava
V času nastajanja projekta plesnega gledališča so se otroci redne skupine hkrati tudi
naučili besedilo pesmice Rastla je jelka. V razvojnem oddelku sem otrokom vsak dan
zaigrala glasbo na blok flavto, tako da jim je glasba postala znana. Po nekem času sem
tako otrokom redne skupine poleg klavirske glasbe dodala tudi otroški zborček, izbran
iz njihove skupine. To je bila dodatna spodbuda, da bi otroci lažje ustvarjali gib. Z
dodajanjem glasbe in petja sem odvzela vse prejšnje spodbude (materiale). Za ustvarjanje
so sedaj otroci imeli glasbo in podano besedilo, ki jim je pripovedovalo zgodbo o drevesu.

   V tej fazi sem otroke usmerjala na estetski gib, ki je sovpadal z našim besedilom pesmi.
Za predstavo smo si izdelali manjšo sceno gozda. Pritrdili drevesa na strop, da so se
lahko gibali tudi vozički med njimi, hkrati pa se je to drevo gibalo namesto njih. Dodali
smo hiško in s porisanim platnom prekrili plezalne stene. Otroci so se oblekli v zelene
vrtčevske majčke, vzgojiteljice pa smo se oblekle v črna oblačila z namenom estetskega
izgleda nastopajočih. Predstava je bila izvedena za vse otroke naše enote.

Zaključek
Ves čas ustvarjalnega procesa sem morala upoštevati stopnjo kognitivne razvitosti, kot
tudi gibalne sposobnosti posameznega otroka. Cilj je bil zato zastavljen na nivoju
razvijanja gibalno-motoričnih sposobnosti, kjer so otroci s posebnimi potrebami
razvijali koordinacijo skozi različne gibalne sposobnosti. Načrtovani ustvarjalni proces
se je zaključil s predstavo. Otroci so se zelo dobro vključevali in sprejeli otroke iz
razvojnega oddelka. Skozi učni proces smo spoznavali, kako drevo raste, se premika in
živi. Otroci so z različnimi čutili in opazovanjem pobliže spoznali drevesa in jih tudi
bistveno bolj začeli ceniti. Na koncu procesa sem spoznala, da bi lahko pri izvajanju
različnih dejavnosti pogosteje vključevali tudi otroke iz razvojnega oddelka. Opazila
sem, da je velik uspeh združiti vse otroke s pomočjo spodbude različnih materialov,
glasbe, plesa.

Kot pravi Geršakova (2005), ne pozabimo, da je gibanje zelo pomembno za naše otroke
ob tem hitrem in stresnem načinu življenja, ki nezadržno že prihaja v življenja naših
najmlajših. Gibanje jim prinaša veliko svežine, umirjenosti in strpnosti, kar je predpogoj
za uspešno vzgajanje, učenje in poučevanje.

Literatura:
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Geršak, V. 2005. Plesno gibalna ustvarjalnost. UNI Ljubljana. Pedagoška fakulteta.
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Plesno popotovanje

Povzetek
Ples ponuja številne možnosti za svobodno otroško kreativnost in pomembno vpliva
na otrokov razvoj. Otrokovo opazovanje drugih mu pomaga razumeti sebe, vzgojitelji
pa mu moramo ponuditi najboljši del sebe – tudi v plesu. Sistematičen pristop in
ustrezno načrtovanje plesnih dejavnosti zagotavljata plesu primerno mesto v
izvedbenem kurikulu.

Ključne besede: predšolski otrok, plesne dejavnosti, načrtovanje.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Že Kurikulum za vrtce (1999) nam kot enega svojih ciljev postavi srečanja z umetnostjo
različnih in drugačnih kultur, pri načelih pa upoštevanje načela različnosti in
multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj otrokom
omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur). Glasba in
gibanje sta za otroka nedeljiva celota, glasba vpliva na skladno in ritmično izrazno
gibanje. Razvoj poteka v smeri od nediferenciranega, celovitega reagiranja k
diferenciranemu, razčlenjenemu reagiranju, gibanju (Kroflič in Gobec, 1992, str. 13).
Otrok poskuša preko različnih vrst gibalno-plesnih zaposlitev slušne vtise prenesti v
gibanje. Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispeva k
razvoju celovite otrokove osebnosti, vzgajanje s plesom je kompleksno, povezuje pa se z
vsemi vzgojnimi področji. V predšolskem obdobju ima pri razvijanju plesnosti
pomembno vlogo neposredna zunanja spodbuda. Črpamo jo iz vsakdanjega okolja,
zavedati pa se moramo, da je življenjska bližina današnjega otroka dosti obsežnejša kot
nekdaj. Gibanje otrokom omogoči socializacijo; otrok laže vzpostavi stik preko gibalne
dejavnosti kot z besedo (Kroflič in Gobec 1989). Otrokovo opazovanje drugih mu pomaga
razumevati sebe (Kroflič 1999).

Spodbude za ples prihajajo iz naših telesnih, čustvenih, doživljajskih ali razumskih
vzrokov (Vogelnik 1993). Iz kateregakoli vzroka že plešemo, pa naj bo to iz jeze ali veselja,
iz ljubezni ali žalosti, se s plesom se povečuje naša sposobnost izražanja čustev. Ples
pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in duha.
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Načrtovanje plesnih dejavnosti
Vse umetnosti imajo svoje korenine v plesu (Ilič 2003, str. 234). Ples je postal umetnost
v ožjem pomenu besede takrat, ko ni več odseval samo trenutno doživetih čustev, temveč
je človek s plesom začel izražati različne osebne izkušnje, pri tem pa je upošteval zakone
in pogoje, ki določajo ples. Vsako čustvo, vsak izraz človeka se zrcalita v gibih. Že prva
ljudstva so imela visoko kulturo plesa, ki je izražal osnovna človeška čustva ob
različnih priložnostih. Veselju, žalosti, ljubezni, sovraštvu. Ples so uporabili tudi zato,
ker so vsa ta čustva laže izrazili s plesom kot z govorom (Neubauer 1998).

Osnove za načrtovanje vzgojnega dela so poznavanje razvojnih značilnosti otrok,
strokovno opazovanje otrok, ustvarjalnost vzgojitelja, stalno sodelovanje z drugimi
strokovnimi delavci v vrtcu in zunaj njega (prav tam). Pri načrtovanju vzgojitelj združuje
teorijo in prakso, to pa predstavlja osnovo za kasnejše praktično delo. Predpogoj za
plesno ustvarjanje je predhodna temeljita obdelava in prepletenost vseh področij kot
npr. glasbe, jezika, narave, družbe … (prav tam). Denac in Ilič (1993, str. 10) pa ob tem tudi
opozarjata, naj se »vzgojitelj izogne strogemu načrtovanju in vodenju aktivnosti za vsako
ceno, ker bosta s tem prizadeti otroška domiselnost in ustvarjalnost, neposredno pa bo
prizadet tudi vzgojitelj sam«.

Plesno popotovanje

Izhodišče
V skupini smo imeli dečka, čigar materni jezik je bila kitajščina. Deček je sicer razumel
nekaj slovenskih besed, večinoma pa se je sporazumeval s kretnjami in kazanjem na
neposredno prisotno stvarnost. Porodila se nam je ideja, da bi prav temu dečku skušali
v skupini, kjer preživi dobršen del dneva, ustvariti delček njegove daljne domovine,
drugi otroci pa bi tako spoznali delček njegovega načina življenja.

Posledica kitajskega pojmovanja življenja (skrivati svoje občutke – biti zadržan v odnosu
do drugih – trezno premisliti vsako dejanje – to so bile glavne poteze njihove narave in
vzgoje) je verjetno to, da Kitajci niso poznali ljudskega plesa. Ples kot izraz življenjske
radosti v takem vzdušju ni mogel uspevati. Racionalen odnos Kitajcev se odraža tudi v
njihovi legendi o nastanku plesa. Niso ga zaplesali iz veselja ali potrebe, ampak so se ga
naučili iz starih knjig, ki jih je napisal modrec Theo-Kung in v njih natanko opisal vse
oblike plesa in pravila, ki so bila povezana z njim (Otrin 1998). Tudi na Kitajskem so
imeli na dvorih plesne šole. Ves ceremonial je bil točno določen. Gibanje je vsebovalo
poklone, pokleke, padce in kroženja. Bilo je počasno in dostojanstveno, roke so bile
večinoma nepremične, skokov skorajda ni bilo, razen v bojnih plesih. V kitajskem
gledališču pa je bil položaj plesa drugačen. Tudi tu so nastopali samo moški, gibna
zakladnica je temeljila na fizični spretnosti in akrobatiki. V razkošnih kostumih in
maskah so izvajali divje plese, velikokrat s čudovitim občutkom za pantomimo. Poznali
so tudi nekakšne plesne procesije, ki so v petih slikah ponazarjale zmago cesarja Ju
Vanga nad sovražniki. Glasbila so bila različna – največkrat bobni, piščali, brenkala in
gongi (prav tam).

Cilji:

- otrok izvaja različne dejavnosti v ritmu z rokami, nogami in drugimi deli telesa
ob spremljavi glasbe,

- ob glasbeni spodbudi razvija občutek za mehko in povezano gibanje,

- smiselno povezuje glasbene in plesne motive,

- upošteva karakter glasbe v podajanju plesnega lika,

- si izmišlja zaporedje likov,
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- se z gibanjem in s plesom izraža, komunicira in ustvarja,

- razvija namerno slušno pozornost,

- pridobiva željo in interes po poslušanju glasbe.

Vsebina:
gibalno-ritmična.

Metoda:
od vodenja k improvizaciji.

Oblika:
skupna, skupinska.

Sredstva:
Mira Voglar: Papirnati čolniček / Kitajska instrumentalna glasba (2.01 min.)

Gibalno-plesni motivi:

- mehko in vezano pozibavanje telesa na mestu;

- vezano gibanje v vseh nivojih na mestu;

- drsenje rok v vseh smereh na mestu;

- drsenje nog v vseh smereh na mestu;

- zibajoči gibi rok, nog in drugih delov telesa na mestu;

- kroženja z različnimi deli telesa na mestu;

- gibanje po prostoru.

Otrokom smo ponudili drugačno glasbo in ples, kot so ju vajeni, vsi skupaj pa smo ob
tem doživeli izjemno izkušnjo. Plesne dejavnosti so prav zaradi vpliva na socialno-
čustveni razvoj izjemno pomembne. Otrokom omogočajo, da doživljajo sebe in druge,
sodelujejo in se morda laže vključijo v skupino.

Zaključek
 Ples kot del umetnosti pomembno vpliva na otrokov razvoj. Le sistematično načrtovanje
plesnih dejavnosti v predšolskem obdobju zagotavlja plesni vzgoji ustrezno mesto v
sistemu načrtovanja različnih področij dejavnosti (Ilič 2003, str. 234).  Ples ponuja
številne možnosti za svobodno otroško kreativnost in ima velik vpliv na vzgojo otrok.
Zato je nujno sistematično pristopiti k načrtovanju plesnih dejavnosti tako v
predšolskem kot šolskem obdobju otroka. Otroci nimajo izbire, verjamejo nam in mi jim
moramo ponuditi najboljši del sebe – tudi v plesu (Ilič 2003). Menimo, da naj plesna
vzgoja ne bo le popestritev in dodatek drugim dejavnostim, temveč področje, ki mu
moramo zagotoviti ustrezno mesto v sistemu načrtovanja različnih področij dejavnosti.
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Plesna dejavnost: med telesno
sproščenostjo in napetostjo

Povzetek
V prispevku bom opisala sprostitvene tehnike, ki so primerne za uporabo v vrtcu.
Pri sprostitvenih tehnikah uporabljamo domišljijo, gibanje, telesni stik in svet čutil,
zato je prav, da jih vnašamo na področje plesne umetnosti. Pripomorejo k bolj
sproščenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu življenju. Pomembno je veliko notranje
discipline in moči, kar pa si pridobimo z izkušnjami, vztrajnostjo in zaupanjem
vase.

Ključne besede: napetost, sproščenost, gibanje, mirovanje, sprostitvene tehnike.

Zdrav, duševno neobremenjen otrok je po naravi sproščen. Kaže zanimanje za okolje,
igri se predaja v celoti, ukvarja se “sam s seboj”. Ko otrok spozna, da niso zanimivi le
zunanji dražljaji in da obstaja tudi človekov lastni notranji svet, svet tišine in miru, ki
mu pomaga predelati zunanje dražjaje in jih pravilno opredeliti, lahko samostojno
usvaja svet in se zavaruje pred njegovimi negativnimi platmi (Srebot in Menih 1996).

Danes otrokom najbolj primanjkuje tišine in umirjenosti. Poglobitev v igro, doživljanje
z vsemi čuti, zamaknjeno ukvarjanje s samo eno stvarjo naenkrat – vsega tega sodobni
povprečni otrok skoraj ne pozna. Sproščen otrok uživa tudi v najbolj enostavni
dejavnosti. Aktivna igra zahteva zbranost otroka, sposobnost poglobitve, potrpežljivost,
predanost pa tudi njegovo lastno ustvarjalnost pri zbranem početju, medtem ko pasivno
sprejemanje zahteva vedno nove in še bolj napete akcije in vodi v naveličanost in
posledično v nesposobnost v dejavno igranje  (Srebot in Menih 1996, str. 12).

Današnji način življenja odraslim in otrokom onemogoča, da bi sledili svojemu
naravnemu ritmu, v katerem se menjavajo aktivnost in počitek, napetost in sprostitev,
obremenitev in olajšanje. Vse to vodi v stresne situacije. To ugotavljata tudi avtorici
knjige Potovanje v tišino (Menih in Srebot 1996), ki navajata dejstvo, da se pri otrocih v
vse večji meri pojavlja sindrom živčne prenapetosti, ki je sicer značilen za odrasle.
Otroci postajajo napadalni, živčni, prenapeti, nemirni, nezbrani, slabo spijo. Lahko pa
se njihova napetost kaže tudi telesno: bolečine v trebuhu, glavobol, alergije, astma,
grizenje nohtov. Starši in vzgojitelji se moramo zavedati, da je za otrokov normalen in
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zdrav razvoj potrebna fizična aktivnost, prek katere imajo otroci možnost sprostitve. K
temu nas navaja tudi Kurikulum ... (1999), ki pravi (str. 42), naj se otrok pri plesnih
dejavnostih nauči izraziti napetost in sproščenost, naj preizkuša razliko med gibanjem
in mirovanjem.

Stres
Stres je stanje mišične in mentalne napetosti in neusklajenosti med zunanjimi
okoliščinami in notranjo zaznavo. V določeni meri lahko stres deluje na posameznika
spodbudno in pozitivno. Zaradi tega smo lahko bolj ustvarjalni, delovni, uspešni in
motivirani. Problem ni pozitivna oblika stresa – težava je pri negativnih oblikah stresa,
ko začne posameznik zaradi prevelikih pritiskov fizično in psihično odpovedovati.
Negativni stres vodi v psihosomatska obolenja, ki so vzrok večine bolezni sodobnega
časa. Naravni načini, s katerimi uspešno tako preprečimo kot tudi zdravimo tovrstna
obolenja, so naslednji: zdrava in uravnotežena prehrana, joga (asane, pranajame,
meditacija), redno izvajanje sprostitvenih tehnik, redna telesna aktivnost, podporno
socialno okolje (Treven 2005).

Sprostitev
Avtorica Zagorc (1997) meni, da je sprostitev odsotnost psihične in fizične napetosti. To
pomeni, da gre za neko »ničelno stopnjo aktivacije«, ki se sicer razteza v razsežnosti od
spanja do stanja močne vzburjenosti. Avtorici Srebot in Menih (1996) pravita, da se
moramo zavedati razlike med napetostjo in sproščenostjo, če se hočemo sprostiti.
Ugotavljata, da nas sproščanje polni z energijo, napetost pa nam jo jemlje. Sproščanja
se naučimo z vajo in vztrajnostjo.

Joga
Joga otrokom pomaga razvijati gibljivost in moč, povečuje zbranost ter koncentracijo.
Skozi igro na kreativen način spodbuja njihovo domišljijo in izražanje čustev. Vaje iz
joge delujejo na ves organizem in ustrezajo različnim gibalnim sposobnostim otrok.
Med vadbo so otroci usmerjeni na položaje, na dihanje in na občutje v telesu. V
današnjem vse bolj stresnem in glasnem okolju pomagajo otrokom, da se sprostijo,
zberejo in umirijo. Predvsem je pomembno, da je joga nežna in ne tekmovalna oblika
vadbe, v kateri otroci uživajo (Schmidt 2008). Joga je pri mlajših otrocih bolj učinkovita
skozi igro, ki vključuje njihove čute. Priporočljivo je uporabiti domiselne igre, s katerimi
otroci razvijajo domišljijo ter samozavest in pozornost. Mnogim otrokom joga nudi
pozitivno izkušnjo in čudovito doživetje.

Otrokom sem pripravila nekaj knjig o jogi, ki vsebujejo slikovno gradivo. Otroci so si jih
z zanimanjem ogledali. Spontano smo prešli k izvajanju posameznih vaj. Jogo smo
uporabili kot način igre – brez kakršnega koli verskega pridiha. Pred začetkom izvajanja
smo se dogovorili, da bomo vaje izvajali le z nekaterimi, drugi pa bodo medtem s
pomočnico v drugem prostoru. K vajam jih bodo priklicale lesene paličice, ki jih bom
uporabila vsakokrat, ko se bomo igrali sprostitvene igre. Izšteli bomo otroke s pomočjo
priljubljene izštevanke Pika Nogavička. Skupaj  smo pripravili dve veliki blazini, sezuli
in pospravili copate na dogovorjeno mesto in po želji sezuli tudi nogavičke. Običajno so
sodelovali štirje otroci. Tako je imel vsak otrok dovolj prostora za izvajanje vaj in
partnerja, če ga je potreboval pri izvajanju določenih vaj. Nekateri otroci so pri
razumevanju navodil potrebovali več spodbude, demonstracije in razlage. Večina je
sledila izvajanju vaj s posnemanjem, nekateri so dodali še lastne ideje. Motivacija za
sodelovanje in izvajanje je bila velika, občasno pa se je zgodilo, da so nekatere zamikale
igrače oziroma so jih zmotili glasovi iz sosednje igralnice. Če je upadel interes, sem jih
pustila, da opazujejo ali pa izvajajo vaje po lastni želji. Pri otrocih je raslo zavedanje in
zaupanje v lastno telo in gibanje. Napetost in prepiri med otroki so pojenjali, širila se je
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strpnost, umirjenost in harmonija. Preko igre so se učili sprostiti in obvladati notranje
napetosti.

Masaža
Masaža je najbolj preprosta in
najstarejša oblika zdravljenja in
lajšanja bolečine, ki so jo v zgodovini
uporabljali ljudje v vseh kulturah.
Masaža pomeni izmenjavo dotika:
med dlanmi in telesom, glavo,
rokami in stopali. Masaža ne prodre
zgolj v kožo, ampak tudi globlje v
mišice in kosti (Lidell 1984).

Način in čas masaže sem  prilagodila
starosti in zanimanju otrok v
skupini. Med samo masažo sem se z
otroki pogovarjala o njihovih
občutkih. Masaže so otroke hitro
pritegnile, saj jim je bil občutek, ko so
jih drugi masirali, v večini prijeten. Nekaterim je bilo sprva malce nenavadno in niso
želeli sodelovati pri skupnih masažah, zato sem na začetku uporabljala individualno
masažo. Otroci so navodila večinoma razumeli in jih upoštevali, saj so bila podana v
obliki zgodbe. Otroci so se radi prepustili sprostitvenemu vplivu masaže, radi pa so se
tudi sami preizkusili v masiranju. Če je vzrok, da otrok ne sprejema masaže,
sramežljivost, mu lahko pomagamo tako, da smo med vajo blizu otroka in mu dajemo
občutek varnosti. Bližina pomaga tudi otrokom, ki potrebujejo več pozornosti.

Otroci so sedaj že vestno uporabljali različne tehnike masiranja, kot so: božanje,
polaganje rok, drgnjenje, tapkanje in gnetenje. S pomočjo masaže so postajali vsak dan
bolj umirjeni in prijazni, saj je imela masaža blagodejni učinek na njihovo telo in
počutje. Ugotovila sem, da je zavrte otroke masaža osvobodila »utesnjenosti in zaprtosti
vase«. Postopoma so vsi dovolili dotik in  masaže niso zavračali.

Vodena vizualizacija
Pri vodeni vizualizaciji se sproščamo brez fizične aktivnosti. Ko umirimo možgane,
posledično umirimo celo telo. Ključ za pomiritev in ustvarjanje pozitivnih občutkov v
našem telesu so pomirjajoče, prijetne slike kot npr. morje, ležanje na mehki travi, tihi
gozd, veliko vlogo pa ima tudi vodja, ki te slike oz. dogajanje posreduje (Srebot in Menih
1994). Preden prične s pripovedovanjem, mora otroke ustrezno pripraviti s kratkim
uvodom, ki ga pove z normalnim glasom,
nato začne s pripovedovanjem zgodbe
tiho in počasi, s pomirjujočim glasom.

Za otroke je bilo to čisto novo doživetje.
Največ težav je bilo s tem, da se morajo
popolnoma umiriti in zapreti oči, zato
sem po nekem času, ko je del skupine
sledil, drugi pa ne, nadaljevala brez
prigovarjanja ostalim, naj se umirijo in
zaprejo oči. Najprej sem delala v manjših
skupinah, kar pa se ni izkazalo kot
najboljša rešitev. Odločila sem se
poskusiti z vsemi otroki, ki so bili tisti
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dan v vrtcu. Izbrala sem položaj Kača na soncu, ki smo ga izvajali pri jogi, saj je bil pri
otrocih zelo priljubljen. Na ta način so se hitreje umirili in sledili besedilu, ki sem ga
brala. Besedilo sem po potrebi priredila, da je bilo otrokom razumljivo. Sprva je šlo res
za bolj kratke trenutke, ki pa so se počasi daljšali. Otrokom je bil nov način
pripovedovanja zmeraj bolj všeč, zato so tudi dlje vztrajali v položaju. Vse pogosteje so ta
položaj uporabljali, ko smo brali pravljice ali pa se zgolj pogovarjali. Ugotovila sem, da
vizualizacija na otroke dobro vpliva, saj jih umiri, misli pa spelje na zgodbo, ki sem jo
pripovedovala. Tako so otroci za nekaj trenutkov odmislili svet okrog sebe in se
prepustili domišljiji. Besedila so imela večji učinek na otroke, če sem jih ponavljala in
brala večkrat. Otroci so največkrat sami predlagali zgodbo, ki so jo želeli slišati. Čeprav
na začetku niso vsi razumeli danih navodil, sem iz dejavnosti v dejavnost  zaznala
napredek.

Zaključek
Starši in vzgojitelji se moramo zavedati, da je za otrokov normalen in zdrav razvoj
potrebna fizična aktivnost, preko katere imajo otroci možnost sprostitve. Zaradi narave
dela in hitrega tempa življenja so starši vse pogosteje odsotni iz otrokovega življenja in
zato je še posebej pomembno, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki z njimi preživimo
veliko časa, preko igre naučimo otroke sproščanja in sprostitvenih tehnik. Z rednim
izvajanjem sprostitvenih tehnik so se spremembe pokazale v večji medsebojni strpnosti,
v manjši agresivnosti in manj hrupni igri kot tudi v boljši samopodobi, prijaznosti in
večji telesni odpornosti.

Sama lahko le še dodam, da so imele sprostitvene igre res izjemen vpliv na
nepotrpežljive in nemirne otroke, saj so bile pri njih še posebej opazne spremembe. V
skupini so otroci postali bolj strpni, nemirni otroci so postali bolj umirjeni.
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Ustvarjanje, igra, gib in ples ob glasbi

Povzetek
Ena glavnih nalog likovne in plesne vzgoje pri delu s predšolskimi otroki je
spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti otrok skozi izražanje in oblikovanje z
gibanjem kakor tudi pri uporabi metode ustvarjalnega giba pri pouku v šoli. To
nalogo pa z uspehom izvajamo le, če ne ostajamo pri šablonah, ampak iščemo
inovativne načine dela in nove spodbude za likovno in gibalno ustvarjalnost otrok.

Ključne besede: likovno in plesno poustvarjanje gibanja v naravi, rozeta – mandala.

Razvoj ustvarjalnosti
Vsak človek je potencialen ustvarjalec, vendar se njegova ustvarjalnost razvije le pod
pogoji, kot so:

- prisotnost dispozicij (dednih zasnov),

- vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje (to
pomeni ne avtoritativno, ne represivno, izhajajoče iz posameznikovih potreb),

- učenje in trening ustvarjalnega mišljenja.

Motivi za ustvarjalno mišljenje so: radovednost, potreba po raziskovanju, ravnanju,
potreba po dosežkih, potreba po reševanju ustvarjalnih nalog, potreba po
samopotrjevanju. Za ustvarjalno dejavnost je značilno notranje motivirano vedenje, ki
ne potrebuje zunanje motivacije oz. nagrade, ampak poteka zaradi aktivnosti same npr.
različne interesne dejavnosti, konjički (Pečjak 1987).

Z aktivnimi metodami spodbujanja ustvarjalnih sposobnosti in oblikovanja
ustvarjalnih stališč v vzgojno-izobraževalnem procesu (v likovni, glasbeni, plesni vzgoji
in vseh drugih vzgojnih in predmetnih področjih) olajšujemo prenos ustvarjalnega
vedenja v vsakodnevne življenjske situacije in dejavnosti ter v sam način življenja
posameznika.
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Ustvarjalno mišljenje v odnosu do gibanja
Otrok že s samim prenosom gibanja iz okolja v gibanje svojega telesa ustvarja novo
kvaliteto. Gibe svojega telesa lahko svobodno oblikuje, kolikor mu gibljivost to omogoča
ne glede na vzorce iz okolja. Gibanje si izmišlja, ustvarja nove oblike v mirovanju in v
gibanju telesa. Otrok v skupini ali individualno rešuje probleme, različne gibalne
naloge (npr. gibalno ustvari Baltazarjev ali kakšen drug čudežni stroj, izoblikuje nove
rajalne motive ob zapeti pesmi idr.). Rešitev problema ni enoznačna za vse udeležence
(kot 1 + 1 = 2). Rešitev je v različnosti; vsaka skupina ali posameznik išče svojo zamisel,
ki jo izpelje in razvije iz danega izhodišča.

Ustvarjalne gibalne igre
Ustvarjalne gibalne igre ustvarjamo skupaj z otroki. Mnoge pesmi naših in tujih
skladateljev nastajajo prav za rajanje. Njihov glasbeni motiv in besedilo usmerjata v
ustvarjanje gibalnih motivov, v gibanje skupine v prostorski formaciji – v krogu, vijugi,
»polžu«, v dvojicah idr.

K ustvarjanju nas lahko spodbudijo tudi ljudske in umetne pesmi, ki niso posebej
namenjene za rajanje. To so ritmična besedila, izštevanke ter različne instrumentalne
skladbe. Ustvarjalna rajalna igra je lahko ilustracija vsebine petega ali govorjenega
besedila. Lahko je večji poudarek na gibalnem motivu, ki je abstrakcija besedila, prikaz
bistvenih značilnosti besedila. Imamo dve vrsti rajalnih iger, ilustrativno in abstraktno.
Slednja je bližja značilnostim ljudskih plesnih motivov, ki pogosteje temeljijo na ritmu
ter bistvenih gibih in oblikah, izluščenih iz besedil kot pa na neposrednem uprizarjanju
besedila. Če pri ustvarjanju rajalnih iger ostajamo le pri uprizarjanju besedila in ne
upoštevamo bistvenih značilnosti, ki jih narekujejo ritem, melodija in besedilo pesmi,
je nevarnost, da zaidemo v kič ( Kroflič, Gobec 1995, str. 62).

Otroci v naši skupini so stari 2–3 let. V skupino je vpisanih štirinajst otrok – sedem
deklic in sedem dečkov. Vzgojiteljice v skupini vsakodnevno skupaj z otroki izvajamo
različne gibalne, sprostitvene, plesne dejavnosti, tako na prostem kot v zaprtem
prostoru. V vrtcu imamo tudi telovadnico z različnimi športnimi in ostalimi rekviziti.
Mnogokrat otroci tudi sami izrazijo željo po glasbi, na katero se spontano (individualno,
v parih ali pa skupinsko) plesno izražajo. Vrtec je v naravnem okolju, blizu so različni
tereni (hrib, makadamske in kolovozne poti, travniki, gozd …), ki jih obiskujemo
vsakodnevno, v vseh vremenskih situacijah. Otroci lahko v miru poslušajo petje ptic,
opazujejo mravlje, deževnike, prisluhnejo trkanju detla v drevesno deblo ali pa opazujejo
»ples« drevesnih krošenj v vetru.

Prav to pa je bila vzpodbuda, da sva s kolegico načrtovali in izbrali področje umetnosti
in gibanja. S temo » Kako se giba moje telo?« smo seznanili tudi starše otrok skupine
preko plakata na oglasni deski pred igralnico.

Področje dejavnosti: Umetnost v povezavi z gibanjem.

Cilji:

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in
različnosti,

-  razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa,

- uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila.
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Dejavnosti:

- otrok z umetniškimi sredstvi izraža svoje občutke, čustva in misli na sebi lasten
način in v jeziku, ki mu ustreza;

- riše, slika po intenzivnem čutnem, gibalnem, čustvenem doživljanju;

- opazuje odraslega in sodeluje pri izdelovanju rozete- mandale;

- si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje;

- doživlja in opazuje ples vzgojitelja;

- ponazarja predmete, živali in pojme (npr. premikanje vej in listkov v vetru) ter se
ustvarjalno giba ob glasbeni spremljavi; izvaja prostorske in preproste plesne
igre na prostem.

Ples z rozeto – mandalo
Mandala je v različnih kulturah sinonim za popolnost in uravnoteženje. Barvanje
ponavljajočih se oblik in figur v krogu okoli središča nas sprošča in vodi k notranji
urejenosti. Ne pozabimo – barvanje mandale na preprost način spodbuja ustvarjanje
sile in moči ter nam nudi popolno zadovoljstvo.

Skupaj z otroki smo med sprehodom v naravo
opazovali in ubesedili vse, kar smo videli in
slišali na poti. Po vrnitvi v igralnico sem jim po
njihovem pripovedovanju na eno četrtino (1/4)
mandale narisala stvari predmete, ki so jih
omenili največkrat. Otroci so se takoj posedli
na stole okoli mize in čakali, da bodo narisano
pobarvali. Barvali so z voščenimi barvami.
Barve so izbirali sami. Barvali so posamezno,
medtem pa so jih ostali z zanimanjem opazovali
in govorili, kaj vse je narisano in kaj prijateljček
oz. je on sam že pobarval.

Nad svojim izdelkom so bili navdušeni. Drug
drugemu so pripovedovali, kaj vse je to.
Oponašali so ptičje petje. S prsti kazali na rožice in povedali, da so jo sami pobarvali.
Govorili, da sije sonce. Deklica T., stara 32 mesecev je s prstom pokazala, kaj je barvala
in rekla: „Moje”. Ko so otroci končali z barvanjem rozete – mandale, sem izdelek
preslikala in skupaj z otroki smo ga sestavili in pogledali, kaj je nastalo. Deček Ž., star
34 mesecev, je ob tem rekel: „Sonja, to je kjog”. Vse skupaj smo prilepil na kartonasto
podlago. Otroci so nanašali lepilo in gladili poravnane dele rozete z rokami, da se je
lepilo dodobra spojilo s podlago.
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Potem smo se prijeli v krog in na sredino postavili rozeto – mandalo. Vsi skupaj smo
ponovili, kaj vse je na mandali narisano (otroci so povedali vse, kar drug čez drugega).
Na moje vprašanje, kako se ptič, drevesne veje, rože premikajo oz. gibajo, so mi pokazali
in skupaj smo na glasbo (Naravni zvoki iz narave) iz CD predvajalnika tudi zaplesali.

Po treh dneh premora dela z rozeto – mandalo in plesnega poustvarjanja smo otrokom
ponudili vsakemu svojo rozeto – mandala. Pogovarjali smo se o veliki mandali, ki smo
jo ustvarili skupaj: kaj je tam vse narisano, kdo je na njej kaj pobarval, kje smo videli oz.
opazili vse predmete narisane na njej ... Otroci so se spomnili vsega. Deklica T. se je
spomnila, katerega ptička na mandali je pobarvala. Skupaj smo tudi ugotovili, da se
manjša mandala razlikuje od velike po motivu in velikosti. Vsak otrok je pobarval svojo
mandalo s suhimi barvicami. Tokrat se je združilo razvijanje umetniške predstavljivosti
in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

Otrokom smo ponudili izraziti gibanje svojega telesa nato tudi s plastelinom. Gibe
svojega telesa so poustvarjali s prstki in z gnetilno maso po intenzivnem čutnem,
gibalnem in čustvenem doživljanju.

Zaključek
Otrok je sposoben ponotranjiti, kar mu ponuja okolje v trenutku, ko mu pridobljena
izkušnja prinese največ za njegov razvoj. Za svoj razvoj pa poleg spodbude in priznanja
potrebuje tudi ustrezno učno okolje.

Literatura:
Kroflič, B. in Gobec, D. (1995). Ustvarjanje skozi gib. Igra, gib, ustvarjanje, učenje. Maribor: Pedagoška obzorja.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministerstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo;                                                                           Pečjak,
V. (1987). Misliti, delati, živeti ustvarjalno. Ljubljana.
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Plesne dejavnosti v uvajalnem
obodobju

Povzetek
V referatu se navezujem na Bowlbyjevo teorijo navezanosti in najnovejša spoznanja
o razvoju otroških možganov. Gibalno-plesno ustvarjanje pripomore k spontanemu
in varnemu navezovanju na vzgojitelja ter omogoča raznovrstne interakcije med
člani novooblikovane skupine. Predstavljene so uspešne plesne dejavnosti (rajalne
igre, individulano plesno ustvarjanje z rekvizitom in ples v paru z vzgojiteljem), ki
pripomorejo k dobremu počutju otrok in občutku varnosti v uvajalnem obdobju.
Tovrstne dejavnosti mi pomenijo iskanje bližine v odnosu z otroki in neizčrpen vir
gibalnega ustvarjanja, podprtega z duhovitimi domislicami v neverbalni
komunikaciji.

Ključne besede: uvajanje, navezanost, možgani, ritem, gibalno-plesno ustvarjanje.

Teorija navezanosti
V svojem referatu se navezujem na priporočilo Viških vrtcev, ki predvideva tritedensko
uvajanje otroka in temelji na Bowlbyjevi teoriji navezanosti. John Bowlby (1907–1990)
je bil britanski otroški psihiater in psihoanalitik, ki je na podlagi svojega dela z otroki
brez staršev razvil teorijo o tem, da je za otrokov normalni razvoj nujna prisotnost
osebe, na katero se otrok naveže. Osrednjo vlogo v procesu varne navezanosti ima
čustvena razpoložljivost in pripravljenost odraslih oseb, da se uglasijo na otrokove
potrebe, želje in čustvena stanja (Erzar in Kompan Erzar 2011).

Integracija otrokovih možganov
Raziskave kažejo, da lahko z gibanjem ali s sprostitvijo spremenimo čustveno stanje
(Siegel in Payine Brayson 2013). Odziv na ritem je otroku prirojen in je shranjen v
središču možganov oz. v nižjih predelih možganov, kjer so tudi področja za navezovanje
(Kirkham 2014). To spoznanje omogoča strokovnim delavcem v vrtcu, da s pomočjo
ritma (glasbe) spravijo otroka v gibanje, ob tem pa zrcalijo njegove gibe in se tako povežejo
z njim. Kadar v gibalno-plesnih dejavnostih združujemo ritmizirano glasbo, besede in
vizualne spodbude, pomagamo graditi vertikalno povezavo med spodnjimi predeli



Umetnost v vrtcu392

možganov in sprednjimi (višjimi) možgani (Siegel in Payne Brayson 2013). Na ta način
lahko v fazi uvajanja integriramo možgane in preoblikujemo občutja strahu in tesnobe
v veselje, zadovoljstvo in občutek varnosti.

Proces uvajanja prvega dečka
Na začetku septembra sta se nam pridružila
dva dečka. Prvi, star 14 mesecev, je navdušen
plesalec, zato smo predvajali različne zvrsti
glasbe in opazovali njegove odzive. Že ob prvih
ritmih jasno strukturirane glasbe se je pričel
gibati v smeri gor in dol, ob tem pa se je njegov
obraz spremenil v blažen in prijeten nasmešek.
Vsak naslednji dan je pokazal nova
ritmizirana gibanja na mestu: dvigovanje in
spuščanje v kolenih, zibanje in zasuke v bokih,
kimanje z glavo. Strokovni delavci smo z
navdušenjem spremljali njegov ples in ga
vsakokrat nagradili z objemom. Opazili smo,
da so njegove roke večinoma manj aktivne in
počivajo ob telesu, zato smo mu ponudili
različne rekvizite (tulce, blago, trakove, storže itd.). Rekvizit je dečka spodbudil, da se je
pričel gibati tudi z rokami in v prostoru. Sprva sem plesal z njim, nato sem se umaknil
in ga opazoval oz. se ukvarjal z drugim otrokom. Plesala sva tudi skupaj tako, da sva se
držala za roke. Pri tem sem se spustil na kolena in zrcalil njegova gibanja ter jih variiral
skozi plesne elemente. Na ta način je tudi sam pričel spreminjati svoja gibanja. Najino
skupno gibalno-plesno ustvarjanje je poglobilo najin odnos tako, da se je deček v nekaj
dneh varno navezal name.

Iskanje ustreznega pristopa pri drugem dečku
Drugače je bilo z drugim, 15 mesecev starim, dečkom, ki se je manj odzival na ritem. Raje
je opazoval naše gibanje oz. se stiskal v naročju. Ko smo se navezali na njegovo desno
polovico možganov (ga objeli in izrazili razumevanje do njegove stiske), smo ga
poskušali preusmeriti v gibanje in akcijo. Upali smo, da ga bomo uspeli motivirati za
gibanje ob glasbi in tako omogočili varno navezovanje, ki se kaže v samostojnem
raziskovanju igralnice. Ponudil sem mu različne površine za bobnanje (karton, tla,
stole, mizo itd.), da bi v njem spodbudili prirojen občutek za ritem, vendar se na bobnanje
ni odzval. Prve dni je naše plesne dejavnosti le gledal, v naslednjih dneh pa je za nekaj
sekund sodeloval pri rajalni igri (ringa raja), nato pa spet zajokal in hotel k meni v
naročje. Za največji preboj v smeri ritmiziranega gibanja in s tem povezanega
zadovoljstva so poskrbeli zvončki, ki sem mu jih z njegovo privolitvijo zavezal okrog
noge. Pričel je dvigovati nogo in udarjati ob tla v svojem ritmu, ob tem pa dvigoval roke,
se vrtel in smejal. Njegov ples je trajal kakšne pol minute, mešanica čutnega zaznavanja
in navdušenja ob zvokih, ki so jih igrali zvončki. Poslej se nam je pridruži v gibanju ob
glasbi in kazal očitne izraze zadovoljstva. Še več, pokazal je celo paleto svojskih gibanj
ob glasbi: leže z dvigovanjem okončin, drsanjem po kolenih, porivanjem rekvizitov z
glavo itd. Preko nove izkušnje je postala njegova navezanost varna, kar se kaže v
samostojnem raziskovanju okolice in druženju z otroki ter kratkotrajnih postankih pri
strokovnem delavcu, ki mu nudi uglaševanje z njegovimi potrebami.

Izzivi v uvajanju deklice
Prihod leto dni stare deklice mi je pomenil drugačen izziv, saj še ni hodila. Ob ritmizirani
glasbi ali igranjem na bobne se je spontano zibala v sedečem položaju. Poskušal sem
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vsa mogoča gibanja v nizkem nivoju, da bi jo spodbudil še k drugačnim gibom npr. z
rokami, glavo, leže z nogami, vendar brez uspeha. V primerjavi z drugim dečkom je
delovala odmaknjeno, samozadostno in je predvsem opazovala. Tudi rekvizit je ni
spodbudil k gibalnemu raziskovanju. Nekoliko več različnih gibanj (z rokami) je deklica
izvajala ob petju in basnih (Ringa raja, Huda mravljica, Kuža pazi), ki smo jih
preoblikovali v rajalne igre. Takrat se je gibala stoje in me čvrsto držala za roke, ob tem
pa vriskala in se smejala. Njen odziv nas je spodbudil, da smo pričeli razmišljati o
strukturi plesa z vzgojiteljem tako, da bi stala in se držala za roke. Takšno plesno
dejavnost sem odkril na konferenci plesne pedagogike v Velenju, kjer je bil predstavljen
proces dela z deklico z Downovim sindromom (Krivec 2014). Gre za ples, v katerem
vzgojitelj drži otroka za roke, ob tem pa prepeva določno, ritmizirano pesem (na primer
Psiček nima repa več). Deklico sem vodil v prostoru in sprva držal z obema, nato pa z
eno roko. Preizkušala sva vse smeri in različne poti, ob tem pa delala ritmične
(sinkopirane) pavze, v obliki počepov. Ples se je nadaljeval tako, da sem jo posadil na tla
in krožil okrog nje ter ploskal. Deklica se je obračala za zvokom, se smejala in spontano
sede vrtela. Občasno sem se je tudi dotaknil, da bi spodbudil kinestetični čut. Takšno
strukturo plesa sem nato vsak dan variiral skozi različno dinamiko in plesne elemente.
Ta ples naju je zbližal tako, da je deklica zjutraj kar skočila iz rok mamice k meni in mi
tako dala vedeti, da se je varno navezala.

Kritično ovrednotenje tovrstnega pristopa
Teorija navezanosti je le ena izmed mnogih psihodinamičnih teorij, ki pojasnjuje odnose
med ljudmi. Odnosi so zelo kompleksna dinamika najrazličnejših vplivov in prav vse je
težko razložiti. Tudi nevroznost pojasnjuje dogajanje v človeku iz svoje perspektive, zato
je potrebno discipline združevati, da bi našli ustrezne razlage za določeno vedenje in
ustrezne pristope k celostnemu razvoju otroka. V uvajalnem obdobju je verjetno
temeljnega pomena uglašenost vzgojitelja z otrokovimi potrebami in varna navezanost
otroka na starše. Plesne dejavnosti v procesu uvajanja zagotovo niso edino sredstvo
navezovanja socialnih stikov in rahljanja čustvene tesnobe. Verjetno tudi vse zgoraj
naštete dejavnosti niso ustrezne za vsakega otroka.  K uspehu v našem primeru je
zagotovo pripomoglo majhno število otrok in postopnost njihovega prihoda v skupino.
Vsak naslednji otrok, ki se nam je poslej pridružil, je svet zase, zato je bilo potrebno
poiskati zanj ustrezne načine spodbujanja ritmiziranega gibanja. To spoznanje kliče po
iskanju neizkoriščenih možnosti v spodbujanju gibalno-plesnega ustvarjanja. Viri teh
možnosti so v permanentnem izobraževanju na področju umetnosti in plesa v povezavi
z razvojem otroka.
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Katarina Petrič, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Vrhnika

Ustvarjalni gib

Povzetek
Otrokovi primarni potrebi sta gibanje in igra. Pri oblikovanju dejavnosti v oddelku
vedno poskušam slediti celostnemu razvoju otroka. Med celostne metode učenja
spada tudi ustvarjalni gib, ki otrokom omogoča zavedanje lastnega telesa,
raziskovanje svojega gibanja, sprostitev, ustvarjalnost, domišljijo otrok, poveča
neverbalno komunikacijo med otroki ter med otroki in vzgojitelji. V prispevku bom
uvodoma predstavila ustvarjalni gib in pomen le-tega, v praktičnem delu pa  bom
predstavila lastno izkušnjo z izvajanjem ustvarjalnega plesa v skupini.

Ključne besede: ustvarjalni gib, ples, glasba, neverbalna komunikacija.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Od glasbe in gibanja do ustvarjalnega giba
V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja (telesno, gibalno,
spoznavno, čustveno, socialno) tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje
sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj,
katere pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah
(Marjanovič Umek 2001, str. 57).

Že pri majhnem otroku lahko opazimo, kako tesna je povezanost glasbe in gibanja ter
kako neposredno in z vsem telesom otrok reagira na glasbo. Njegova obrazna mimika
odseva veselje ali žalost, razigranost ali resnost. Čeprav podzavestno začne doživljati
samega sebe, se sprosti in odkrije možnosti, da preko gibanja izrazi svoja čustva
(Braemer 1998).

Krofličeva (v Geršak 2006) pravi, da je metoda ustvarjalnega giba način dela, pri katerem
otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. V
vzgojno-izobraževalnem procesu težimo k celostnemu razvoju otroka, torej razvoju uma
in telesa. Med celostne metode učenja pa spada tudi ustvarjalni gib. Ustvarjalni gib
omogoča zabavno raziskovanje lastnega gibanja s pomočjo glasbe in drugih izraznih
sredstev, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo, stimulira domišljijo in povečuje
kreativnost (Geršak 2006). Ustvarjalni gib torej dobimo, ko otrok poveže gibanje z
ustvarjalnostjo.
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Z ustvarjalnim gibom omogočimo otroku, da zadovolji vse štiri osnovne potrebe:

- potrebo po ljubezni (sprejetost, pripadnost, prijateljstvo),

- potrebo po moči (samopotrjevanje, ustvarjanje),

- potrebo po svobodi (svoboda gibanja, govora, mišljenja, ustvarjanja, samostojnost)
in

- potrebo po zabavi  (Geršak 2006, str. 63).

Spodbujanje ustvarjalnega giba pri otrocih starih 2–3  leta
Pri oblikovanju dejavnosti posameznih tematskih sklopov sva s sodelavko vedno težili
k celostnemu razvoju otrok. Med celostne metode učenja pa spada tudi ustvarjalni gib,
ki smo ga izvajali v skupini skozi celotno šolsko leto. Opazili sva, da so otroci po
vikendu pogosto raztreseni, nemirni in z velikim presežkom energije, ki jo je bilo
potrebno nekje sprostiti. Otroke sva zato vsak ponedeljek, ne glede na tematski sklop,
spodbujali k plesu ob različni glasbi in z različnimi rekviziti.

Vsak teden je sledila priprava igralnice tako, da sva odmaknili vse mize in pohištvo, s
čemer sva otrokom ustvarili veliko prostora in s tem omogočile veliko neoviranega
gibanja, ne da bi pri tem ogrožali sebe ali druge. Nato sva jim ponudili različne predmete
s katerimi smo plesali. Vedno sva jim dovolili, da so ponujene predmete najprej raziskali,
se z njimi rokovali in nato z njimi tudi zaplesali. Trudili sva se, da sva otrokom ponudili
privlačne materiale, ki so se nanašali na tematski sklop, letni čas ali pa so nam slučajno
prišli pod roke. Največkrat sva otrokom ponudili krpice, saj so se na koncu na krpice
radi ulegli in »počivali«. Od ponujenih predmetov sva jim ponudili še blazine, daljše
trakove iz blaga, storže, koruzne storže, jesensko listje, balone ... Otrokom sva namerno
ponujali različne predmete za gibanje ob glasbi, ker so preko gibanja z različnimi
predmeti pridobivali različne veščine.

Velikokrat sva otrokom ponudili samo glasbo in jih opazovali, kakšen bo njihov odziv.
Pri glasbi sva izbirali med slovensko etnično, klasično in ljudsko glasbo. Z izborom
glasbe in glasnosti sva vplivali na dinamičnost gibanja po prostoru. Opazili sva, da, ko
je bila glasba bolj tiha, so se tudi otroci komaj kaj premikali po prostoru, ko pa sem
glasnost povečala, se je spontano, brez besed povečala tudi dinamičnost v skupini.
Otroci so glasbi sledili in z gibanjem izražali svoja čustva, ki smo jih velikokrat izrazili
tudi z risanjem na papir.

Na začetku, ko sva s sodelavko začeli z uvajanjem ustvarjalnega giba v skupini, sva bili
nad odzivom otrok presenečeni, saj ni skoraj nihče pokazal interesa, da bi z nama
sodeloval. Plesali sva sami, potem sta se pridružili še dve deklici. Ostali otroci so se
usedli na stolčke in nas gledali z začudenimi očmi. Ko sva to ponovili še nekajkrat, je še
vedno večina otrok sedela na stolčkih in samo nepremično opazovala. Kljub najinim
spodbudam ni bilo velikega interesa med otroki, ampak zgolj začudenje. Čez čas, ko jim
je dejavnost postala domača, pa je bila slika popolnoma drugačna. Na stolčkih sta
sedela samo še dva otroka. To pa ne pomeni, da nista uživala. Kljub njuni pasivnosti pri
gibanju sta bila aktivna. Oči so same po sebi govorile, da sta zadovoljna in opaziti je
bilo, da sta se ob tem umirila. Ob gibanju smo se osredotočili na lastno telo, kako se
giblje in kaj ob tem zmore. Otroci so naju na začetku posnemali, zato sva s sodelavko
med premori ubesedili gibanje in jim s tem pomagali, da so se še bolj zavedali lastnih
gibov. Na primer, pri gibanju nog smo vrteli kolo, plavali, kot bi imeli plavutke, strigli,
kot da so škarjice  ...
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Zaključek
Z ustvarjalnim gibom smo začeli vsak začetek tedna in tako so se ponedeljki spremenili
v sproščujoče dneve, na katere smo komaj čakali, saj so resnično prinesli neko
spontanost, ustvarjalnost in sproščenost. Namen dejavnosti, da otroci skozi ustvarjalni
gib sprostijo svojo energijo po vikendu, pri tem pa raziskujejo svoje gibanje, se sprostijo,
se zavejo lastnega telesa in so pri tem ustvarjalni ter pustijo domišljiji prosto pot, je
dosegel svoj cilj. Po celoletnem izvajanju metode ustvarjalnega giba sem prišla do
naslednjih ugotovitev:

- otroci so metodo sprejeli in postali aktivni, čeprav so bili na začetku precej pasivni in
niso kazali velikega navdušenja za ples,

- otroci so se začeli še bolj zavedati lastnega telesa,

- izboljšali so se socialni stiki, predvsem neverbalna komunikacija med otroki ter med
nama in otroki,

- otroci so postajali med dejavnostjo iz tedna v teden vedno bolj ustvarjalni, spontani,
nasmejani in veseli,

- otroci so se med dejavnostjo umirili.

Spodbudno učno okolje je zagotovo tisto, ki otroku ponuja možnost aktivnega učenja. V
svoje delo bova še naprej vključevali dejavnosti, ki bodo pri otrocih razvijali gibalni,
kognitivni, socialni in čustveni razvoj. Z omogočanjem in spodbujanjem različnih
področij umetnosti bova krepili in spodbujali njihovo kreativnost in rast na vseh
področjih razvoja.

Literatura
Otrok v vrtcu – priročnik h kurikulu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: Obzorja.
Braemer, H. (1998). Otrokove ustvarjalne igre. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
Geršak, V. in ostali (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper : Pedagoška fakulteta.
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Ustvarjalni gib – način celostnega
učenja

Povzetek
Predstaviti želim, da plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja
prispeva k razvoju celovite otrokove osebnosti. Plesna vzgoja vključuje gibanje in
spodbuja izvirnost, ustvarjalnost ter otrokov kognitivni, čustveno-socialni in
psihomotorični razvoj. V teoretičnem delu sem predstavila osnovne definicije plesa
in se poglobila v ustvarjalni gib kot proces. Predstavila sem potrebo po ustvarjalnem
gibu in uporabo čutil pri plesni vzgoji.

Ključne besede: ples, gibanje, ustvarjalni gib, raziskovanje.

Zakaj gibalno-plesno ustvarjanje
Ob plesnih dejavnostih otroci krepijo izražanje in komuniciranje, ustvarjalnost, stike z
drugimi otroki – razvijajo pozitivne odnose v skupini, doživljanje, višje spoznavne
funkcije in samopodobo ter ozaveščanje telesa. Otrok skozi gibalno-plesno izkušnjo
lažje razume svet okrog sebe (Geršak 2009, str. 152).

S socialnega vidika je gotovo prevladujoči pozitivni učinek plesnega izražanja. Ravno
zaradi tega je pomembno, da se strokovne delavke pričnemo zavedati pomembnosti
plesnega področja, ki ne sodi samo v skupni prostor, temveč je odlično integracijsko
sredstvo za povezovanje različnih vsebin in področij kurikula. Otroci imajo potrebo po
gibanju, preko katerega se učijo in pridobivajo izkušnje iz okolja, kar predstavlja temelj
njihovega razvoja.

Ustvarjalni gib
Ustvarjalni gib je aktivna izkustvena metoda učenja, ki otrokom omogoča doživljati ne
tekmovalne, sodelovalne in ustvarjalne izkušnje. S takim načinom vzgajanja otroke
navajamo na sodelovanje, reševanje problemov v skupini, upoštevanje drug drugega,
različnost, strpnost in na prijateljske odnose.

Ples oziroma ustvarjalni gib je visoko motivacijsko sredstvo in z vidika stilov zaznavanja
pri otroku zelo pomembno za kinestetične tipe otrok, ki se najlažje in največ naučijo z
gibalno dejavnostjo. Tega bi se moral tandem dobro zavedati, saj je vzgojno-izobraževalni
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sistem pisan na kožo predvsem otrokom, ki informacije najlažje in najučinkoviteje
sprejemajo slušno oziroma vidno (Geršak 2009, str. 153).

Pomen ustvarjalnega giba
Osnovni cilj ustvarjalnega giba in plesne vzgoje za otroke v vrtcu niso učenje
koreografije in plesna predstava za občinstvo, ampak ustvarjalni gib kot izrazno
sredstvo, komunikacija, igra in integracijsko sredstvo – učenje različnih vsebin, tudi
matematike, jezika in okolja. Ker skozi gibno-plesno ustvarjanje otroci razvijejo vsa
področja razvoja: čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično.

Uporaba čutil pri plesni vzgoji

Otroci že kot dojenčki zaznavajo predmete z vsemi svojimi čutili. Tudi kasneje imajo
otroci vključenih več senzornih področij za sprejemanje, ohranjanje in predelovanje
različnih informacij kot odrasli.

Pri plesni vzgoji ima ustvarjalen tandem možnost, da spodbuja razvoj vseh čutil.  Poleg
tega, da uporablja različne materialne spodbude za plesno izražanje, ki razvijajo
predvsem taktilno čutilo, je lahko krasna plesna spodbuda tudi vonjanje različnih
snovi oziroma okušanje različnih okusov. Otrok na primer izrazi z gibom oziroma
odpleše nekaj dišečega, smrdečega, kislega, grenkega, sladkega … V tem primeru je ples
ustvarjalno integracijsko sredstvo pri doseganju ciljev naravoslovja, jezika in plesa.

Poleg tega si otrok bolje zapomni, ko je njegovo telo prav tako in v enaki meri aktivno kot
njegovi možgani. Glede na raziskave, ki potrjujejo pomembnost kombiniranja vseh
čutov pri učenju (Fauth 1990, str. 229) velja, da si ljudje zapomnijo:

- 10 odstotkov prebranega,

- 20 odstotkov slišanega,

- 30 odstotkov videnega,

- 50 odstotkov sočasno slišanega in videnega,

- 70 odstotkov slišanega, videnega in ubesedenega,

- 90 odstotkov slišanega, rečenega, storjenega – igra vlog, dramatizacija, ples,
slikanje, sestavljanje (Geršak 2006, str. 60–61).

Primer iz prakse
Pri dejavnosti smo opazovali, kako blago, vrvica in elastika vplivajo na otrokovo
ustvarjalno gibanje. Cilje plesne vzgoje smo oblikovali na ciljih Kurikuluma za vrtce
(1999).

- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev
in prostora.

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem.

- Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje
z umetniškimi sredstvi (telo, material) in njihovimi izraznimi lastnostmi.

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

- Spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti
v občutenju telesa, opazovanja in poslušanje sebe ter izbira virov iz okolja.
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- Usvajanje osnovnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), način (kako
se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli telesa, med
predmeti in ljudmi, med ljudmi.

- Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, miselnega, estetskega
in vrednostnega doživljanja.

- Razvijanje prostorskih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav v
komunikaciji, sebi in drugih.

Izbrala sem naslednja sredstva:

- ponujena sredstva: blago, vrvice in elastika,

- kartice plešem – nivoji,

- CD predvajanlik (Putumayo kids, pesmice za otroke),

- voščenke in A4 listi.

Dejavnost: Igra z blagom.
Otroci so najprej raziskovali prostor, velikost blaga (veliko, ozko, dolgo …), obrezovali
nitke z blaga, ovijali blago okoli telesa, se skrivali pod blagom, hodili po blagu … Na
enak način so raziskovali tudi vrvice in elastiko.

Dejavnost: Ustvarjalna igra.
Ena skupina je sestavila igro »Čuču«, druga skupina je sestavila »Gosenica se spremeni
v bubo, iz bube pa metulj«, tretja skupina je sestavila »Zajčki«.

V vrtcih se zavedamo kako pomembno je gibanje, morda pa se premalo zavedamo
pomembnosti ustvarjalnega giba. Zavedamo se, kako pomembno je gibanje, kako
pomembno je biti radoveden,  kako pomembne so izkušnje in predhodno znanje. Vse to
je združeno v ustvarjalnem gibu. Preko metode ustvarjalnega giba se otroci gibajo,
postajajo vse bolj radovedni, pridobivajo izkušnje, na njih gradijo nove izkušnje in nova
znanja. Vse to je ustvarjalni gib in vse to lahko spoznamo v naši praksi. Najpomembneje
je, da smo skupaj z otroki pri izvajanju tega projekta v projekt »padli« in tako iz
načrtovanih treh tednov dejavnosti podaljšali še za dva tedna. Hkrati pa sem se še sama
veliko naučila in spoznala veliko novega o otrocih.

Glede na izsledke raziskav, ki kažejo, da si ljudje zapomnimo 90 % hkrati slišanega,
rečenega in storjenega. Glede na to, da skozi plesno ustvarjanje otroci razvijajo vsa
področja razvoja (čustveno-socialni, kognitivni, govorni, psihomotorični), bi bilo morda
smiselno razmisliti o vključevanju ustvarjalnega giba v vsa področja kurikula.

Literatura:
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Antonija Podnar, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Ljutomer

Ustvarjalni gib kot obogatitvena
dejavnost

Povzetek
V svojem prispevku bom predstavila pomen ustvarjalnega giba za otroke v
predšolskem obdobju in je pomemben celosten razvoj otroka. Obogatitvena
dejavnost v vrtcu je izhodišče, kjer otroci doživljajo kvalitetno delo pri njihovem
ustvarjanju. Predstavila bom tudi nekaj dejavnosti naših plesnih uric, kjer se
prilagajamo otrokovemu razumevanju in izhajamo iz njihovih interesov. Vse delčke
našega ustvarjanja in raziskovanja bom predstavila v naši plesni koreografiji.

Ključne besede: ustvarjalnost, ustvarjalni gib, ples, obogatitvena dejavnost.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V Vrtcu Ljutomer imam že nekaj let plesni in folklorni krožek. Sama sem plesala in bila
koreografinja v plesni šoli. Več let se tudi dodatno izpopolnjujem. Svoje plesne izkušnje
s predšolskimi otroki želim predstaviti v referatu. Otroci neizmerno uživajo v plesu
preko igre, saj se z gibanjem izražajo na naraven način, ki jih sprošča, osrečuje in
napolnjuje s svetom domišljije. Obenem spoznavajo svoja telesa in uživajo v lastnem
kreiranju gibov, ki jih prenesejo v svet fantazije. V igri je otrok svoboden, prožen, izviren,
družaben, takšno bi moralo biti tudi človekovo delo. Velike spodbude in učenje preko
otrokovega vsakdana pa nam daje narava, ki jo je potrebno opazovati in doživeti, za
vseživljenjsko učenje.

Teoretična izhodišča
Najpogostejše dejavnosti otroka so igra, gibanje in ustvarjanje. Pomembno je, da se
otrok igra s svojim gibanjem in fizično raziskuje svojo okolico. Ples in gibanje
spodbujata razvoj splošne motorike, predvsem koordinacije gibov, orientacijo v prostoru
in času, gibljivost, ravnotežje, hitrost, natančnost in vzdržljivost. Vse to pozitivno vpliva
na otrokovo samopodobo in na odnose v skupini. Otrokom so plesne dejavnosti zelo
blizu, saj se preko njih izražajo, se jih čustveno dotaknejo, doživljajo in neverbalno
izražajo. Plesna vzgoja vpliva na otrokov celostni razvoj. Vzgajanje s plesom je
kompleksno, saj se povezuje z vsemi vzgojnimi področji v vrtcu. Številni pedagogi in
psihologi poudarjajo pomembnost plesne vzgoje in ustvarjalnega giba pri razvoju
otrokovega emocionalnega, kognitivnega, intelektualnega in socialnega razvoja.
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Celostna metoda poučevanja prepleta v vzgojno-izobraževalnem procesu telesne,
doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. Gradi na individualnem in skupinskem
gibalnem izražanju in ustvarjanju ob obravnavi vseh učnih vsebin z vseh vzgojno-
izobraževalnih področij. Kroflič (1999) pravi, da ustvarjalni gib omogoča zabavno
raziskovanje lastnega gibanja s pomočjo glasbe in drugih izraznih sredstev, razvija
telesne spretnosti, usmerja energijo, stimulira domišljijo in povečuje kreativnost. Ima
funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in je sredstvo ustvarjalnega
izražanja učnih vsebin.

Ustvarjanje z gibanjem
Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, sposobnost, osebnostna lastnost oz.
poteza (Kroflič in Gobec 1992, str. 22), je človekova potreba in v današnjem času nujno
»zlo« za razvoj osebnosti, lastnega mišljenja in preživetja. Motivi za ustvarjalnost so
različni in ne potrebujejo zunanje situacije, ampak potekajo zaradi aktivnosti same.
Radovednost, potreba po raziskovanju, potreba po dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju
kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju so le nekateri dražljaji, ki človeka
spodbujajo po ustvarjanju (Kroflič 1992, str. 20-24). Pri plesni vzgoji je pomembno, da
razvijamo ustvarjalnost otrok preko gibanja, ki je izraz otrokove dejavnosti.
Ustvarjalnost je nujno potrebna tudi v plesni vzgoji. Z raziskovanjem plesne
ustvarjalnosti se je pri nas ukvarjala B. Kroflič (1999), ki navaja, da je gibanje osnovna
otrokova dejavnost, ki jo lahko izkoristimo za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti.
Otrok lahko gibe svojega telesa svobodno oblikuje, kolikor mu gibčnost omogoča. Da bo
otrok s svojim telesom izražal občutke in misli, ga moramo najprej poučiti o pravilnem
dihanju, ki je pomemben dejavnik pri usklajevanju telesa in uma.

Ustvarjalni gib kot pojem izhaja iz posebnega pojmovanja gibanja, ki se je porajal v
različnih področjih umetniškega ustvarjanja v sedemdesetih letih našega stoletja. Ples
so poimenovali kot enega od mnogih načinov človekovega gibanja. Pri ustvarjalnem
plesu si gibe izmišljujemo sami, jih ustvarjamo, povezujemo in tako oblikujemo »plesno
gibanje«. Pri tem nas ne zanima zunanjost in oblika giba, ampak izraznost, kakovost in
povezovalna dejavnost med ljudmi. Osnovno načelo ustvarjalnega gibanja je povezanost
med čustvovanjem, notranjim doživljanjem in gibanjem (Vogelnik 1993, str. 4–6).

Otrok potrebuje svobodo pri ustvarjalnem gibu. To ga spodbudi, da se giblje kot sam želi.
Otrok si izmišljuje in kreira v svojem telesu z novimi oblikami gibov. Zadovoljstvo ob
končnem izdelku nas bo prevzelo, če bomo gibalni problem oz. inspiracijo razčlenili na
več možnih načinov svobodnega izražanja.

Predstavitve primera iz prakse
V vrtcu imamo vsako leto nov vpis otrok v obogatitvene dejavnosti, za katere se otroci
samostojno odločajo glede na njihovo močno področje ali interes. Naše urice se pričnejo
od oktobra do konca maja. Plesne dejavnosti sem izvajala v igralnici otrok drugega
starostnega obdobja ali na prostem. Pri dejavnostih iz plesne vzgoje je sodelovalo 18
otrok. Vaje so potekale enkrat na teden po eno šolsko uro. Kot skupina otrok so bili zelo
ustvarjalni, radovedni, veseli in so radi pristopali k novim izzivom. Njihov interes do
plesa je bil pozitiven, saj se uveljavljajo na svojem področju, kjer so doživljali uspehe v
dejavnosti, ki so si jih izbrali sami. Opazila sem, da so bili otroci zelo ustvarjalni in s
tem doživljali uspehe, sprejetost, uveljavljenosti, kar je vplivalo na njihovo samozavest.
Pri oblikovanju ciljev smo izhajali iz otrok samih, pri čemer smo se naslonili na
poznavanje medsebojne skupinske dinamike in odnosov. Plesna dejavnost namreč
poteka v skupini, kjer so čustvena sprejetost in dobri socialni odnosi nujni za dobro
funkcioniranje skupine. Niso pa samoumevni in konstantni, zato je tovrstne odnose
potrebno negovati. Moja srečanja z otroki so bila vedno obdana s toplim in z zabavnim
sprejemom.
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   Plesne dejavnosti so se začele z vajami za ogrevanje, pri katerih so spoznavali besedne
izraze za gibe in poimenovanje delov telesa. Vključevala sem vaje za raztezanja, nihanja,
kroženja, dihanja, potovanja v prostor. Občasno smo vključevali gibalne ali socialne
igre za krepitev zaupanja v sebe in celotno skupino. V nadaljevanju smo imeli
ustvarjalni del, kjer sem otroke motivirala in spodbudila k raziskovanju s pomočjo
barvnih športnih in ostalih rekvizitov (baloni, obroči, časopisni papir, stoli, elastika,
vrečke, trakovi, plišaste igrače, klobuki, rutke, ščipalke, markerji). Spoznavanje s temo,
izražanja lastnih ali dogovorjenih gibalnih motivov ob glasbi smo se posluževali z
lutkami, s knjigami, slikovnim gradivom in z uporabo informacijsko-komunikacijsko
tehnologij pri ogledu različnih projekcij. Včasih nam je bila projekcija kot kulisa za
vživljanje v svet domišljije. Vedno sem jim prisluhnila in opazovala, saj so me navdušili
z zanimivimi temami, ki so jih zanimale skozi njihovo gibanje. Pri našem ustvarjalnem
gibanju smo se veliko pogovarjali, raziskovali gibanja skozi različne elemente gibanja
in ves čas bili pozorni sporočilo. Naše plesne spodbude so bile različne od vživljanja v
fantazijski svet do različnih naravnih pojavov in se posluževali različnih dejavnosti iz
področja kurikula, aktualnih tem v njihovih skupinah ali raziskovali kakšne predmete.
Vsako uro sem zaključila z različnimi zabavnimi igrami, s sprostitvenimi dejavnostmi
(joga, masaže, vodene vizualizacije, mandala, dihanja) in se pogovarjali o doživetij čez
uro. Cilji, ki smo si zastavili za celo leto, so naslednji:

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,

- razvijanje gibalnih sposobnosti in razvijanje zaupanja,

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov in

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanje različnosti.

Skupaj s skupino, s katero delam že od samega začetka, se vsako leto predstavimo na
območni reviji plesnih skupin. Preden izberemo temo raziskovanja, najprej opazujem
in spremljam otroke ter ugotovim njihovo stopnjo motoričnih in izraznih sposobnosti.
Tudi letos smo se predstavili na reviji z naslovom Cepecetavček (Leopold Suhodolčan).
V zgodbi sem izpostavila deklico, ki že na splošno zelo izstopa od ostalih, zaradi
gibalnih elementov, ki jih zmore narediti in ker se je karakterno ujemala z junakinjo iz
zgodbe.

Metodični postopek
Otrokom sem pravljico Cepecepetavček Leopolda Suhodolčana najprej predstavila. V
zgodbi je upodobljena deklica, ki ima preveč igrač in je nobena več ne zanima, zato gre
v naravo in najde na travniku zelo preprosto igračo, ki se je neizmerno razveseli. Novi
igrači izbere ime Cepecepetavček, ki pa jo spremlja vsepovsod, kamor gre. Deklica misli,
da je Cepecepetavčku poleg nje dolgčas, ker nima nobenega prijatelja, zato ga odpelje v
muzej igrač in ga odda v upanju, da se mu bo tam godilo bolje. Kaj vse se bo zgodilo v
muzeju s Cepecetavčkom, so si izmišljali in nadgrajevali otroci. Vsak otrok si je izbral
lik, ki mu je bil blizu, v katerem je užival in se sprostil.

Plesni motivi
Prvi motiv: Sprehajanje deklice na travniku in raziskovanje narave. Zagleda igračo.

Drugi motiv: Deklica igračo odpelje na razstavo v muzej igrač in ga tam pusti.

Tretji motiv: Cepetavčka je ponoči v muzeju strah, saj dobre in neprijazne igrače živijo.
Igrače se zbujajo postopoma. Najprej zale gospodične, nato dojenčki, medved, klovni in
avtomobili.

Četrti motiv: Dobre igrače zaplešejo v skupni koreografiji, ki so si jo izmislili otroci sami
skozi leto.

Peti motiv: Nastop hudobnih igrač (zmaji, čarovniki). Hudobne igrače ne sprejmejo nove
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igrače, zato ga zaprejo v omaro. Vse dobre igrače se med tem poskrijejo.

Šesti motiv: Deklica ima slabe sanje in gre po Cepecetavčka v muzej, vendar ga sprva ne
najde z lahkote, ko pa ga najde, ga zelo močno objame.

Sedmi motiv: Cepecetavček in deklica veselo korakata in poplesavata proti domu.

Zaključek
Vemo, da je otrok v predšolskem obdobju najbolj dovzeten za učenje na vseh razvojnih
področij. Iz izkušenj lahko povem, da sem bila navdušena nad vztrajnostjo otrok,
njihovo samoiniciativnostjo in odgovornostjo. Vsaka plesna ura je bila potovanje v svet
otroške domišljije, spoznavanje in učenje novih vsebin, tkanje novih prijateljstev,
predvsem pa zabava za vse. Kot pravi Vogelnik: »Telo je ustvarjeno za gibanje, gibanje pa
je isto kot življenje. Če bi se zaustavilo, bi vse zamrlo. In v tem gibanju, ki je neminljivo,
je zakoreninjen ples in z njim vred tudi potreba ljudi po njem« (1993).

Literatura:
Kroflič, B. (1999). Ustvarjalni gib-tretja razsežnost pouka. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Kroflič, B. in Gobec, D. (1992). Ustvarjalni gib in plesna vzgoja za najmlajše. Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Vogelnik, M. (1993). Ustvarjalni gib. Ljubljana: Domus.
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Pripovedovanje pravljice z gibom

Povzetek
Ko otroci pokažejo željo in zrelost za nastopanje oziroma izpostavljanje pred
občinstvom, že radi načrtujemo dramsko uprizoritev neke pravljice ali vsebine, ki si
jo izmislimo kar sami. Za spremembo predstavimo vsebino pravljice z gibom ob
glasbi in s pantomimo. V svojem referatu želim predstaviti izkušnje ob tem ter
nameniti nekaj besed o pomembnosti giba in gibalnega izražanja ob glasbi za
predšolske otroke.

Ključne besede: gibalno izražanje ob glasbi, pantomima, pravljica, gibanje,
umetnost, komunikacija, ples v vrtcu.

Ples: gibanje ali umetnost?
Letošnja tema posveta je umetnost v vrtcu. Ko sem si izbrala naslov in pričela pisati
referat, se mi je postavilo vprašanje ali je ples dejavnost s področja umetnosti ali gibanja.
V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano nekaj primerov plesnih dejavnosti med
področje umetnosti, vendar plesa med področjem umetnosti ne najdemo v Priročniku h
kurikulu za vrtce, Otrok v vrtcu (2001). V slednjem ga namreč uvrščajo med gibanje.
Sama sem razmišljala o tem vprašanju in prišla do naslednjega sklepa: zelo pomembno
je, kakšen cilj si postavimo, kadar načrtujemo in ne nazadnje tudi izvajamo določeno
plesno dejavnost. Razliko med gibanjem in plesom kot umetnostjo opredeljuje koreograf
in plesni pedagog Peter Slade (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram 2013) in pravi, da bi aktivnost
samo po osebi lahko označili za gibanje, vendar če to gibanje povežemo v ritem, dodamo
emocionalno, intelektualno ali namerno poetično kvaliteto, ki je bolj estetska kot
vsakodnevno gibanje, je ples vsekakor umetnost.

»Če znaš govoriti, lahko tudi poješ,

če se znaš premikati, lahko plešeš.«

(Ariški pregovor)
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Odlika otroške umetnosti je, da ima otrok pri delu svobodo in se od njega pričakuje
neposrednost, drugačnost in izvirnost. Da otrok izrazi v umetnosti estetsko doživljanje,
ki je intenzivno čutno in intuitivno spoznanje doživetega (Kurikulum za vrtce 1999).
Kadar otrok pleše rajalne igre, ljudske in družabne plese, igre in bibarije vsekakor ne
izpolnjuje odlik otroške umetnosti, torej je to področje gibanja. Če pa se otrok z gibom
izraža ob glasbi samostojno, spontano, doživeto in neusmerjeno, gre za umetnost.

Plesna dramatizacija
Ali je plesna dramatizacija literarnega dela umetnost? Je, če je otrokom dopuščeno
soustvarjanje in da je telesna govorica dejansko jezik občutkov in z njim izražajo svoja
čustva, misli, doživetja, ki jih je vsak posameznik občutil ob prebranem besedilu.

Primer iz prakse
Pravljico Mesto cvetja (Eveline Hasler) smo prebrali zaradi ekološke vsebine in
sporočilnosti. Besedilo nam je samo po sebi ponujalo emocionalna doživetja. Na eni
strani veselje, svežino, na drugi strani jezo, razdiralnost. Zavedno sem želela, da bi
pripoved pravljice z gibom vsebovalo vse odlike umetnosti, zato sem otrokom prepustila,
da so to izrazili na svoj način. Ne bom trdila, da so bili povsem samostojni, so pa
vsekakor bili soustvarjalci in izhajala sem iz njihovih občutij. Ko so neusmerjeno
izvajali določene gibe, sem te gibe uvrstila v končno obliko izvedbe.

Zelo težko nalogo sem imela pri izbiri glasbe. Glasba je namreč tista, ki dodatno otroke
motivira za izražanje z gibom in preko tega tudi izražanje svojih občutkov. Otroci so si
sami izbirali vloge. Glede na vsebino so morali predstaviti vlogo cvetja, metuljev in
črnega mesta. Preden smo zaplesali vsebino pravljice, se je vsak otrok odločil, kaj bo
predstavil. Zelo radi so se preizkušali v različnih vlogah. Otrok je vzel rekvizit za
določeno vlogo in počakal na skladbo, ki je ponazarjala značaj njegove vloge in zaplesal.

Starost otrok: 3–4 let

Ko so otroci dobili izkušnjo izražanja ob glasbi, sem se odločila in jim ponudila izziv
uprizoritve vsebine pravljice s pantomimo, ki je ponudila popolnoma drugačno
dimenzijo od prejšnje, vendar so bili otroci pri izvajanju zelo ustvarjalni.

Otroci so nato uprizorili rusko ljudsko pravljico Repa velikanka. Pri tej uprizoritvi nismo
uporabili nikakršnih rekvizitov niti glasbe za določen lik. Otroci so uprizorili tudi hišo,
kjer so živeli babica, dedek, vnučka ter manjšo hišico (uto), kjer sta živela kužek in muca
ter luknjo, kjer je prebivala miška. Eden otrok je bil repa, ki se ni pustil izvleči vse dokler
ni prišla na pomoč mala miška. Pred uprizoritvijo so otroci vsebino zelo dobro poznali
- poznali so zaporedje dogodkov. Otroci so bili ves čas aktivni soustvarjalci. Sprva smo
seveda značilnosti posameznih likov ubesedili: kako naj bi naredili hišo, kako luknjo
za miško, koliko otrok bi jo uprizorilo …, otroci so iz izkušenj povedali značilnosti
dedka, babice, kako se giba mucek, kako kužek ipd. Potem pa tišina. Brez besed. Pravljico
smo uprizorili s pantomimo.
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Vpliv plesa na otroke
Otrok dejansko pleše že v maternici, saj je dokazno, da se otrok že zelo zgodaj odziva na
ritem materinega srca. Malček se bo ob ritmičnih in melodičnih dražljajih hitro odzval
s pozibavanjem v kolenih gor in dol. Tri letnik bo užival, če bo imel možnost spoznavati
različne ritme in se nanje odzivati ali pa oponašati gibanja različnih živali. Če ima
otrok veliko možnosti za izražanje z gibom, se bo zelo kmalu ustrezno in sproščeno
odzval na določene instrumentalne skladbe, ki izražajo čustvena razpoloženja,
vremenske pojave (dež, veter, sonce), letne čase ipd.

Otrok vse dražljaje doživlja celostno (fiziološko, psihološko, kognitivno, socialno,
umetniško). Tako je tudi pri plesu. Telo je pri plesu »inštrument«, na katerega plesalec
»igra«. Najpomembnejše je, da se s pomočjo plesa otrok začenja zavedati svojega telesa.
Z razvojem gibalnih spretnosti se hkrati razvija celotna sposobnost nadzorovanja
lastnega telesa (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram 2013). Ne smemo pa pozabiti, da ples ni
zgolj samo preventiva. Vsekakor je lahko tudi terapija za tiste otroke, ki so senzorno
hiposenzibilni ali hipersenzibilni.

Menim, da se strokovni delavci, ki delamo s predšolskimi otroki zavedamo pomena
plesne vzgoje in zato tudi odgovorno načrtujemo dejavnosti s področja plesa.

Literatura:
Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram. (2013). Ples v vrtcu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in zavod RS za šolstvo
R. Kroflič…(et.al.). (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja
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Obogatitvene plesne dejavnosti v
vrtcu

Povzetek
V referatu sva želeli predstaviti, kako lahko otrokom že v predšolskem obdobju
vzpodbudimo njihove ustvarjalne sposobnosti z gibanjem in razvijamo njihov
domišljijski svet. Predstavili sva, kako otroke na podlagi različnih plesnih tehnik
pripraviva do ustvarjanja in kako s plesom prepletava ostala področja iz Kurikuluma
… (1999). V preteklih letih sva želeli otrokom predstaviti, kako lahko z ustvarjalnim
gibom izražajo in kanalizirajo svoja čustva in misli. S plesnimi koreografijami smo
se predstavili na območni reviji »Ciciban poje in pleše«.

Ključne besede: ples, otroci, ustvarjalni gib.

V referatu bova s pomočjo literature in lastne prakse vodenja obogatitvene dejavnosti
Plesni vrtec in priprave na revijo Ciciban poje in pleše predstavili primere plesnih
dejavnosti v vrtcu.

Sami sva bili v najstniških letih plesalki rokenrola, zato prenašava svoje znanje in
ljubezen do plesa tudi na mlajše generacije. Začeli sva se udeleževati plesnih
izobraževanj in konferenc plesne pedagogike in si tako utrdili, dopolnili znanja na
področju plesa. Tudi sami sva se seznanili z novostmi literature slovenskih plesnih
pedagogov in pričeli izvajati dejavnosti. Pri predstavitvi se bova osredotočili na pretekla
tri leta, kjer sva po mnenju plesnih pedagogov, ki so bili kompetentni za ocenjevanje,
zelo uspešno, preko ustvarjalnega giba, otroke pripravili do improvizacije in
ustvarjalnega mišljenja, kar je bilo vidno v procesu otroškega  plesnega ustvarjanja. V
preteklih treh letih sva na podlagi izkušenj dela z otroki na področju plesne dejavnosti
zasnovali vizijo: Otroka skozi glasbo, gibanje in ples pripraviti do te mere, da bo s
plesom zmogel na njemu primeren način izraziti svoje razpoloženje, čustva in občutke.

V okviru plesne dejavnosti sva sledili kurikularnim ciljev v korelaciji z vsemi
kurikularnimi področji (gibanjem, družbo, naravo).

Globalni cilji:

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
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- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo in

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.

Cilji:

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,

- razvijanje sposobnosti  izražanja istih doživetij v različnih umetniškem plesnem
jeziku,

- uporaba in razvijanje spretnosti: raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi
sredstvi, s telesom in z glasom ter

- spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev
in prostora.

Ob ustvarjanju in viziji plesnih koreografij sva najprej skrbno izbirali glasbo, ki bo
ustrezno spodbujala otroke k plesnemu ustvarjanju. Zajeli sva glasbo različnih avtorjev.
Tako sva se posluževali klasične glasbe, moderne glasbe, zajeli pa sva tudi segmente
ljudske glasbe.

Čuti, misli, pleši
V predšolski vzgoji je ples zajet v področje umetnosti. Raziskave Krofličeve (1992, 1999)
potrjujejo, da ima ples v predšolskem obdobju pozitivne učinke na razvoj otrok. Ples
lahko vsak dan prepletamo z vsemi področji v izvedbenem kurikulu.

Prvo leto najinega sodelovanja na reviji Ciciban poje in pleše je bila tematika revije
oblikovana v okviru Evropske prestolnice kulture. Vsaka skupina je predstavljala eno
državo Evropske unije.  Predstavili smo Slovenijo. Posebnost naše točke je bila, da smo
imeli vokalno in instrumentalno spremljavo v živo. Spremljava je bila s slovenskim
ljudskim instrumentom – citrami. To je bila velika sprememba na reviji, saj do takrat še
nobena plesna skupina ni plesala ob spremljavi glasbe v živo. Spoznali smo ljudski
instrument in imeli možnost nanj tudi igrati (v vrtcu imamo namreč citre za otroke) in
to je bila za otroke nova izkušnja. Otroci so predstavljali travniške cvetlice in otroke, ki
se brezskrbno igrajo na travniku.

Obogatitvena dejavnost Plesni vrtec
V obogatitveno dejavnost Plesni vrtec se imajo možnost vključiti otroci iz vseh oddelkov
v našem vrtcu. Da bi se otroci med seboj spoznali, sva pripravili različne plesno-gibalne
igre, kot so igra pozdravljanja, ogledalo, kiparji in podobne. Za začetek sva si pomagali
z didaktičnimi plesnimi karticami Gordane Schmidt in tako spoznali, da lahko prav
vsak del telesa uporabimo in ustvarjamo najrazličnejše gibe. Razdelili smo se v pet
skupin. Vsaka skupina si je izbrala svoj del telesa in nato smo skupaj sestavili
koreografijo. Izhajali sva iz idej, ki so jih oblikovali otroci sami. Izdelali smo tudi
kostume in nastopili.

Nato smo se posvetili čustvom. Ukvarjali smo se s petimi osnovnimi čustvi: žalostjo,
veseljem, strahom, jezo in ljubeznijo. To so čustva, s katerimi se otroci vsak dan
srečujejo. Začeli smo s plesno-gibalnimi igrami za sprostitev, nato pa smo prišli na
čustvene izraze. Hodili smo po prostoru in vsakič, ko so se srečali s prijateljem, so otroci
naredili en čustven izraz. Gledali smo se v ogledalo in z mimiko upodabljali čustva.
Nato smo se s pomočjo igre z barvnimi ščipalkami razdelili v skupine in na podlagi
barve, ki so jo dobili, določili čustva. Nekajkrat smo poslušali glasbo in se prosto gibali,
tako kot so sami začutili glasbo. Svoja čustva smo tudi naslikali na velika platna, tako
da sva videli, kako čustvo dojemajo. Nato smo po skupinah imeli posamezne vaje in na
podlagi njihovega gibanja smo skupaj sestavili koreografijo. Otroci so presegli vsa najina
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pričakovanja, saj so čustva resnično začutili in zraven gibov odlično odigrali še z
mimiko. Veliko so seveda pripomogli tudi kostumi in scena.

Poleg revije Ciciban poje in pleše smo z otroki ene skupine sodelovali tudi v projektu
Moja reka si na temo voda in energija. Tekmovanje je potekalo po celotni Sloveniji,
sodelovali pa so vrtci, osnovne in srednje šole. V sodelovanju z zunanji sodelavci smo
posneli melodijo, sestavili besedilo (kjer smo izhajali iz otrok), koreografijo ter se
predstavili z videospotom. S pesmijo Mlakatanz smo zasedli 1. mesto.

Zaključna misel
Sledili sva ciljem. Otroci so v različni meri spontano in delno usmerjeno z gibom izražali
svoja čustva, občutke. Ugotovili sva, da je zelo pomembno izbrati ustrezen nabor glasbe,
saj je le-ta odlično vodilo in osnova za izraznost otroškega giba. Meniva, da je pri
izvajanju plesne dejavnosti zelo pomemben odnos vzgojitelja do le-te in odnos do otrok.

Vsak vzgojitelj ima boj ali manj močna področja in spekter znanj, ki jih pokriva skozi
kurikularno delo. Umetnost omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov pri otroku
in prav vzgojitelji smo tisti, ki odkrivamo otrokove potenciale in jim omogočamo, da le-
te razvijejo do najvišje možne mere. Otrok lahko v umetnosti skozi ples izrazi svoje
najbolj skrite želje, počutja, čustvene vsebine in želje. In po izkušnjah sodeč si upava
trditi, da je temu res tako.  Kot mentorici se skozi vsako generacijo otrok naučiva nekaj
novega. Samo delo z otroki naju pripelje do uporabe različnih strategij in metod, ki jih
skrbno vnašava v svoje delo.

Prav tako izvajanje in vodenje plesne dejavnosti v našem vrtcu prinaša zadovoljstvo
staršev, saj vrtec ponuja otrokom na tem področju nadgradnjo, jim omogoča predstavitev
na različnih ravneh (lokalni, državni). Vsi pa vemo, da je prav sodelovanje s starši
poseben in zelo pomemben segment našega dela. Sodelovanje z otroki in s starši se je
izkazalo kot dobro pri samem izvajanju uric plesne dejavnosti, pri organizaciji prevozov
na same prireditve in pri spodbujanju njihovih otrok k pristopu in izvedbi samih
dejavnosti.

Načrti za vnaprej so vsekakor veliki. Prepričani sva, da bodo le-ti ob takšni podpori
vodstva, kot sva je bili deležni do sedaj, ob dobrem sodelovanju s starši in z naborom
vključenih otrok v plesno dejavnost,  dobro realizirani. Sami se bova  dodatno
izobraževali, da bova lahko z novimi, izvirnimi plesnimi pristopi nadgrajevali svoje
dosedanje delo.

Fotografija iz območne revije Ciciban poje in pleše
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Damijana Čretnik, vzg. in Irena Strnad, pom. vzg., Vrtec Mavrica Vojnik

Sprostitvene tehnike ob glasbi in
barvah

Povzetek:
V najinem referatu bova ob pomoči igric in sprostitvenih vaj ter glasbe pokazali,
kako otroke na zanimiv in izkustven način popeljati do umiritve, do tega, da
prisluhnejo samemu sebi in se poglobijo vase. Do tega, da sva sploh začeli
razmišljati o sprostitvenih tehnikah, naju je privedel otrok s posebnimi potrebami,
ki je potreboval umiritev v skupini. Ker so bile vaje všeč tudi drugim otrokom, sva jih
povabili zraven in tako smo se vsak četrtek eno uro ob vajah in igricah imeli lepo.
Osredotočili sva se na to, da so se otroci umirili in da so začutili ugodje ob izvajanju
vaj.

Ključne besede: sprostitvene vaje, dihanje, sprostitev z masažo, sprostitev z barvami
in glasbo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V najinem referatu sva izhajali iz ciljev Kurikuluma za vrtce (1999, str. 50–51): »Otrok
spoznava samega sebe in druge ljudi. Otrok ima tako možnost razvijati sposobnosti in
načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več
otroki.«

Pomen sprostitvene vzgoje za najmlajše
Naši otroci rastejo v času hrupa, stresa in pogosto nenehnega tekmovanja. Odrasli se
zelo trudimo, da bi jih pred tem obvarovali, vendar nam to vedno ne uspeva, saj se otroci
na okolje odzivajo zelo intenzivno. Vse kar je novo, zabavno in napeto pritegne njihovo
pozornost. Pri otrocih se pojavi sindrom živčnosti. Če tega sindroma ne odkrijemo
dovolj hitro, se začne otrokova napetost kazati tudi telesno: bolečine v trebuhu,
glavoboli, prebavne motnje. Odrasli se sprostimo s športom, sprehodi, na otroke pa kar
malo pozabimo. Otrokom v današnjem času najbolj manjka tišina in umirjenost.
Pomembno je, da otrokom z različnimi vajami omogočimo umiritev in sprostitev.
Sproščen otrok uživa v najbolj preprostih dejavnostih. Za svoje kratkočasje ne potrebuje
nenehnih sprememb, hitrih akcij in napetih filmov. Sprostitvena vzgoja veliko prispeva
k razvoju otrokovih ustvarjalnih zmogljivosti, zato težimo k temu, da jo čim večkrat
vključimo v naš vzgojno-izobraževalni program.

Pri sprostitveni vzgoji uporabljamo domišljijo, gibanje, zvoke, barve, telesni stik in svet
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čutil. Seveda pa morajo otroci sprostitvene vaje delati prostovoljno. Veselje in
navdušenje nad vajami sta najboljša spodbuda za njihovo nadaljevanje.

Ureditev prostora
Prostor mora biti dovolj velik, zračen in čim bolj prazen, ker v nasprotnem primeru
lahko predmeti v njem pritegnejo otrokovo pozornost. Ne smemo pa pričakovati
takojšnjih rezultatov, saj je to proces, ki potrebuje svoj čas. Faze sprostitvene ure sledijo
v naslednjem zaporedju:

– 10–15 minut razgibavanja,

– zbor: vsak najde svoj prostor,

– hipec tišine,

– začetek izvajanja vaj,

– sklepni del sprostitvene ure – otroci se primejo za roke, so v krogu in z zaprtimi
očmi eno minuto molčijo.

Stik z lastnim telesom
Naše telo nas lahko veliko nauči, če se mu le posvetimo in če ga čutimo. Pri sprostitveni
vzgoji otroka spodbujamo, da naveže stik s svojim telesom in posameznimi deli telesa
ter odkrije, kje tiči napetost, ki jo nato lahko sprosti. Vsi otroci v skupini morajo seveda
poznati pomembne dele svojega telesa, da se lahko posvetimo vajam, s katerimi lahko
navežemo stik s telesom. Telesne sprostitvene vaje lahko uporabimo kot samostojne
vaje za razgibavanje, za sprostitev po dolgem sedenju in sprostitev odvečne energije kot
uvod pred umirjajočimi vajami.

Sprostitev ob glasbi – vodena vizualizacija
Morje in galebi – otroci ležejo na hrbet in zaprejo oči. Predstavljajo si, da ležijo na plaži,
nad njimi letijo galebi. V morju je čoln, piha veter in dela lahne valove, stopimo v vodo,
ki je prijetna in topla. Vaditelj vodi otroke, da ob glasbi doživijo popolno sprostitev.

Sprostitev z barvami in oblikami
Barvne poti – za to tehniko so za mlajše primerne voščenke, za starejše pa vodene
barvice. Na veliko polo narišemo središče. Nato z barvico krožimo okoli njega in širimo
risbo. Ob tem lahko vedno zamenjamo barvico, smer ali obliko. Tako ustvarjamo otoke,
spirale, vijuge, hribe in doline.

Zaključek
Sprostitvene tehnike, ki sva jih izvajali v skupini, so se pokazale kot zelo pozitivne.
Izbor sprostitvenih dejavnosti je bil odvisen od tega, kako so se otroci odzivali na prve
vaje, ki sva jih izvajali ter jih postopno nadgrajevali. Otrok s posebnimi potrebami,
zaradi katerega sva vaje začeli izvajati, je postal bolj umirjen, konflikte je začel v veliki
večini reševati na bolj umirjen način, njegova samopodoba se je izboljšala. Pri vajah je
sodeloval zelo aktivno in postal zelo ponosen, ker so mu vaje tako dobro uspevale in je
bil pohvaljen. Bili sva zadovoljni, ker so bile vaje všeč tudi ostalim otrokom v skupini.

Starši so dejavnost sprejeli z navdušenjem, saj sva jo predstavili na prvem roditeljskem
sestanku. Opazili sva, da so otroci v dneh, ko sva izvajali sprostitvene dejavnosti, postali
bolj dojemljivi in motivirani tudi za druge dejavnosti. Morebitne konflikte so reševali
bolj umirjeno in v veliki večini s pogovorom. Ugotavljava, da dajejo sprostitvene tehnike
otrokom veliko možnosti njihovi domišljiji in ustvarjalnosti.
Literatura:
Renata Srebot, Kristina Menih – Sprostitvena vzgoja za otroke. DZS Ljubljana
Kurikulum za vrtce – 1999 Ljubljana Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Jožica Ermenc, dipl. vzgojiteljica,  Vrtec Mozirje

Ples – motivacijsko sredstvo za
celosten razvoj otroka

Povzetek
V svoji dolgoletni delovni praksi opažam, da so današnji otroci, kljub svoji notranji
potrebi po gibalno-plesnem izražanju, vse prevečkrat spregledani. Po mojem
mnenju so otroci zaradi  premalo gibanja podvrženi različnim boleznim že v
zgodnjem otroštvu. Sodobni tempo življenja otokom ne spodbuja optimalnega
razvoja gibalno-plesnih sposobnosti. Starši so velikokrat preobremenjeni in raje
pri vzgoji svojih otrok uporabljajo sodobno IKT opremo, kot da bi otroka preko
gibanja spodbujali k razvoju. Menim, da je zato poslanstvo vzgojiteljev zelo
pomembno in je prav vrtec okolje, kjer lahko otrokom omogočimo njihov celostni
razvoj.

Ključne besede: umetnost, ples, gibanje, razvoj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ples kot  visoko motivacijsko sredstvo
Predšolski otroci imajo veliko potrebo po gibanju. To mora vzgojitelj upoštevati pri
načrtovanju in izvajanju plesno – gibalnih dejavnosti. Ko se otrok igra, giba, pleše
lahko v njem zaznamo srečo, veselje, radost, ki je največja motivacija za sodelovanje v
različnih plesno-gibalnih dejavnostih. Prav vrtec je tisto okolje, kjer moramo poskrbeti
za otrokovo veselje do gibanjem, ga spodbujati k  plesu v igrivi improvizaciji in
ustvarjanju, ritmu, koordinaciji  (Dolar Bahovec, Golobič 2004).

Ples oz. ustvarjalni gib je visoko motivacijsko sredstvo in z vidika stilov zaznavanja pri
otroku zelo pomembno za kinestetične tipe otrok, ki se najlažje in največ naučijo z
gibalno dejavnostjo. Tega bi se morali vzgojitelji dobro zavedati, saj je naš vzgojno-
izobraževalni sistem pisan na kožo predvsem otrokom, ki si informacije najlažje
zapomnijo slušno ali vidno (Geršak 2006).

Pomen plesno-gibalnih dejavnosti za celosten razvoj otroka
Z izvajanjem plesno – gibalnih dejavnosti v skupini lahko vplivamo na vsa področja
otrokovega razvoja, ne samo na  psihomotorično. Vplivamo še na pet razvojev.
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- Kognitivni razvoj: kjer se krepi sposobnost opazovanja, daljšanje koncentracije,
krepi se spomin, mišljenje, usvajajo nove informacije (znanje), pospeši otrokovo
dojemanje in ne nazadnje otroci pridobijo sposobnosti za reševanje problemskih
situacij v skupini.

- Socialni razvoj: otroci se med sabo spoznavajo, tkejo prijateljstva, komunicirajo:
verbalno in neverbalno, razvijajo pozitivne odnose v skupini.

- Emocionalni razvoj: spoznavajo, doživljajo različne situacije kjer se seznanijo s
prijetnimi in manj prijetnimi čustvi, se jih naučijo uravnavati; zaznana in
spoznana čustva lahko prenesejo v gibalno dejavnost.

- Spoznavni razvoj: otroke lahko preko plesa spodbudimo, da si z ozaveščanjem
svojega telesa oblikujejo pozitivno samopodobo, občutek pripadnosti skupini in
gradijo svojo samozavest.

- Senzorični razvoj: kot omenja Marentič Požarnik (2000), otroci zaznavajo,
sprejemajo, ohranjajo, predelujejo informacije na različne načine, torej vključujejo
več senzoričnih področij. Skozi odraščanje se pri otroku razvije prevladujoč
zaznavni stil. To pomeni, da lahko kot vzgojitelj s plesom razvijam tudi kinestetični
stil zaznavanja – učenje z gibanjem in lastno aktivnostjo.

Ples kot sredstvo zgodnjega učenja
Pri svojem delu se zavedam, da vsi sodobni pedagoški pristopi pripisujejo velik pomen
zgodnjemu učenju predšolskih otrok in omenjajo t. i. kritična obdobja za razvoj
otrokovih potencialov. Skozi načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti lahko uspešno
integriramo vsa področja Kurikuluma … (1999), ki je naš temeljni nacionalni dokument
za izvajanje predšolske vzgoje.

V praktičnih primerih bom predstavila plesno gibalno dejavnosti, ki omogočata
doseganje ciljev v povezavi z matematiko, jezikom in dejavnost, kjer si otrok pridobiva
sposobnost umirjanja oz. sprostitve.

Ples z rozeto-mandalo
Starost otrok: 3–4 leta.
Tema: Ples z mandalo oz. rozeto.
Cilji:

- otroci pridobivajo prostorsko in oblikovno predstavo o  formacijah,

- otroci razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti,

- otroci razvijajo komunikacijo in sodelovanje s pomočjo giba.
Oblika: skupinska, frontalna.
Metoda:  razlaga, razgovor.
Pripomočki: izdelane mandale in mandale pobarvanke.
Literatura: G. Schmit: Rozeta kot spodbuda za ples.
Novi pojmi: rozeta, mandala.
Korelacija:

- matematika: prepoznavanje oblik; ravnih in krivih črt,

- jezik: pridobivanje grafo-motoričnih spretnosti, spoznavanje in utrjevanje novih
pojmov.

Otrokom sem najprej predstavila mandalo z vzorcem. Povprašala sem jih, kakšne oblike
je mandala in kaj vse vidijo na tem vzorčku. Ker so že poznali osnovne oblike (krog,
kvadrat, trikotnik), sem jih spodbudila, naj si te vzorčke tudi pobarvajo. Naslednji dan
smo skupaj pogledali vzorčke in spet ugotavljali, s kakšnimi barvami so pobarvali svoje
mandale. Nato smo skupaj vsako obliko uprizorili s svojim telesom, individualno, nato
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še skupinsko. Naslednji dan sem jim ponudila skupno mandalo, ki sem jo narisala na
velik karton, otroci pa so jo skupno pobarvali. Četrti dan smo najprej individualno
gibalno uprizorili vzorce manjše mandale, nato pa še skupinsko gibalne vzorce po
skupni mandali.

Otroci so bili navdušeni nad barvanjem vzorcev,
sproti so ponavljali imena različnih oblik ter iskali
ravne in krive črte. Gibalno uprizarjanje je potekalo
sprva zelo počasi, saj otroci niso imeli veliko idej, s
katerim delom telesa bi uprizorili lik na mandali, zato
sem jim ponudila svoje gibalne primere. Otroci so
imeli vsak dan več svojih idej. Na koncu sem jim
pokazala, kako lahko s celo skupino v prostoru
ustvarijo ravno in krivo črto, krog, trikotnik, lunico,
krajec lune.

Moram povedati, da je bila ta dejavnost pravi proces,
ki so ga so otroci vsrkavali vase in dodajali nove ideje.
Vse oblike, ki smo jih ustvarjali s telesom, so opazili
tudi na sprehodu skozi naselje in tako povezali
plesno dejavnost v realnem svetu. Nekateri mlajši
otroci še niso zmogli poimenovanja oblik, z lahkoto
pa so z gibanjem telesa uprizorili oblike, črte. Konec
drugega tedna smo vse usvojeno znanje tudi ponovili
in povabili otroke druge skupine na ogled dejavnosti.

Uvajanje masaž in sprostitev  v vrtcu
Sproščanje naj ne bi bil le del telesne, ampak tudi plesne vzgoje. V vrtcu ga uporabimo
med različnimi dejavnostmi, še posebej, kadar v skupini vlada neka nerazumljiva
napetost ali padec koncentracije pri neki dejavnosti. Otroci preusmerijo pozornost v
masažno igro in se umirijo. Ob masažah in sprostitvah uživajo že najmlajši otroci, saj
jih telesni stik pomirja in daje občutek varnosti. Otroke popeljemo v tišino, kjer občutijo,
se zavejo samega sebe in svojega telesa. Tudi psihologi priporočajo igro masaž in
sprostitev, da otrok spozna tudi svoj notranji svet dražljajev in le zunanje dražljaje, ki jih
je v vsakdanjem svetu včasih za malega otroka vse preveč.

Za uvajanje masaž in sprostitvenih tehnik sem se odločila iz potrebe po tej vrsti
dejavnosti, hkrati pa želim otroke naučiti, kako je mogoče včasih »zbežati« iz vsakdanje
napetosti. S ponotranjenjem teh dejavnosti si bodo lahko pomagali tudi kasneje v
odraščanju.

Za izvajanje masaž si največkrat sama izmislim zgodbo, ki jo otroci lahko razumejo
glede na njihove razvojne značilnosti in sposobnosti. Število in zahtevnost masažnih
prijemov počasi stopnjujem, da si lahko otroci zapomnijo tehniko in smer .

V nadaljevanju bom predstavila dve  igri: »Pek peče preste« in »Kača na soncu«.

Pek peče presto
Metoda: vodenja, demonstracije, pogovora.
Cilj:

- otrok se uri v izvajanju različnih tehnik masaže,

- otrok občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja,

- razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje.

Slika: Skupinsko gibalno
oblikovanje črt, motivov iz
skupne mandale.
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Korelacija:

- družba: poklic peka

- narava: spoznavanje kače.

Otroke sem povabila v večnamenski prostor ter jim predstavila našo novo igro. Vsak
otrok si je moral poiskati svoj par, eden je predstavljal mojstra peka, drugi otrok pa je bil
testo, ki ga je moral pek seveda prej ustvariti. Pričeli smo z izdelavo testa. Po trebuhu
smo nasuli moko (rahlo udarjanje s blazinicami prstov), nato smo dodali mleko (obe
dlani stisnemo in z mezinci polivamo mleko v ravnih  vrstah po celotnem trebuhu in
prsih), dodali smo še ščep soli (s tremi prstki naredimo ščepec in enkrat rahlo udarimo
na sredino trebuščka ali hrbta). Nato smo morali testo zgnesti (gnetenje malo močnejše),
z metakarpalnimi členi smo zvaljali testo in ga narežemo v trakove. Trakovi postanejo
naše roke in noge, ki jih pek spretno zvije v preste.

Kača na soncu
Po nekajkratni ponovitvi izdelave prest sem otrokom povedala, da se kača na soncu
rada sonči. Otroci so mi najprej sami z gibanjem pokazali, kako se kača plazi in zvija,
nato so se ulegli na hrbet drug ob drugem, na kar sem jih sama polegla tako (zaradi lažje
demonstracije), da je imel vsak otrok svojo glavo na trebuhu soseda, tako je bila kača
čisto pri miru in uživala na soncu ter se grela.

                     Slika: Pek peče preste                                         Slika: Kača na soncu

Otroci so bili pri plesni dejavnosti ves čas aktivni, spremljali so navodila in mojo
demonstracijo. Pri izvedbi kače smo poslušali in opazovali gibanje trebuščkov. Ker so
bili zelo začudeni, da se trebuščki dvigajo in spuščajo, smo v takšnem položaju zapeli še
pesmico. Nekaj časa so bili po petju čisto tiho, tako so bili začudeni. Iz dejstva, da je ta
skupina otrok zelo nemirna, lahko potrdim uspešnost izvedbe sprostitvene igre, saj so
se otroci tu sprostili in kar nekaj časa vztrajali v položaju kače.

Pri masaži Pek peče preste, so bili otroci sprva kar malo grobi drug do drugega. Ko so z
lastno aktivnostjo ugotovili, da jim taka masaža ni všeč, so postali nežni in na koncu so
postali nežnejši. Manipulacija z njihovimi telesi jim je bila po smehu sodeč zelo všeč,
saj so zaznali kar nekaj vrst občutij na svojem telesu.

Zaključek
V referatu je prikazana ena izmed možnosti, kako lahko otroku približamo učenje skozi
gibalno-plesno dejavnost. Menim, da je v slovenskem prostoru še zmeraj vse premalo
takšnega načina učenja tako v vrtcu kot v prvi triadi.  Posebej mlajši otroci imajo veliko
potrebo po gibanju, zato jim moramo to tudi omogočiti.
Literatura:
Dolar Bahovec, E. in Bregar Golobič, K. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: DZS.
Geršak, V. (2006). Plesno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. Študijsko gradivo. PEF Koper.
Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.
Schmit, G. (2008). Igre masaže in sprostitve. Pridobljeno 12.11.2010 s spletnega naslova http://www2.arnes.si/~gschmi/
studenti/
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Štefanija Pavlic, vzgojiteljica, Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Ohranjanje ljudskih pesmi in plesov

Povzetek
Z ljudskimi pesmimi in plesi se v enih vrtcih srečujemo pogosteje, v drugih redkeje.
Ne glede na pogostost izvajanja je še posebej pomembno, da se začnejo izvajati v
prvem starostnem obdobju, ker izkušnja, pridobljena ravno ta čas, predstavlja dobro
izhodišče za poznejše razvijanje ljubezni do ljudskega izročila. V svojem referatu
predstavljam le nekatere ljudske pesmi in plese, ki smo jih z otroki izvajali od
drugega leta starosti pa do njihovega odhoda v šolo. Upamo, da smo s tem dejanjem
vzpodbudili in razvili ne samo veselje in ponos do izvajanja ljudskih pesmi in
plesov, ampak tudi občutek pripadnosti, ki vodi k ohranjanju naše kulturne
dediščine.

Ključne besede: ljudske pesmi, ljudski plesi, kulturna dediščina.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ljudske pesmi
Ko še ni bilo radia in televizije, je bilo družabno življenje povezano z običaji, ki jih je
vedno spremljala ljudska pesem. Pesemsko izročilo ohranja pri življenju petje. Brez
njega bi ljudske pesmi hitro utonile v pozabo. Kljub spremembam v načinu življenja je
tudi danes moč najti priložnost in čas za ohranjanje ljudske pesmi ter ji poiskati pravo
mesto. Ljudska pesem zajema vse tiste pesemske pojave, ki so razširjeni med manjšimi
in večjimi družbenimi skupinami ter ohranjajo določene sestavine, ki pomenijo
dediščino minulih dob. Melodika in ritmika slovenske ljudske pesmi ustrezata
ljudskemu umetnostnemu čutu ter sta najtesneje povezani z materinščino. Besedilo je
najpogosteje kritično in lahko razumljivo. Melodija pesmi je ne samo preprosto
oblikovana, ampak ima tudi preprost ritem, kar je primerno za ustno izročilo (Črčinovič
Rozman 2004, str. 26).

Ljudski plesi
Ljudski plesi so spremljali slovenskega človeka ob vseh pomembnih mejnikih njegovega
življenja (ob rojstvu, vstop v svet odraslih, poroka …) in v prazničnih dneh, bili so
nepogrešljivi na zabavah, po končanem skupnem delu (košnji, žetvi, ličkanju koruze,
trgatvi, spravljanju stelje …). V ljudskih plesih, njegovih oblikah in načinu izvedbe se
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izražajo duša, značaj in temperament Slovenca, številne različice plesov pa odkrivajo
njegovo ustvarjalnost. Zaradi vsega tega je ljudsko plesno izročilo vredno, da ga
spoznajo mlajše generacije otrok in ga kot tako prenašajo iz roda v rod (Fuchs 2004, str.
7).

Z ljudskimi plesi se dandanes najbolj pogosto srečujemo na raznih prireditvah, na
proslavah, veselicah … O njih navadno govorimo, da so del duhovnega ljudskega
izročila, da so ljudska umetnost, a ljudje jih največkrat na kratko imenujejo »folklora«,
ker jih večinoma vidijo v izvedbi folklornih skupin. V resnici so to plesi, ki so za določeno
obdobje značilni za najširše plasti ljudstva. Ljudski plesi izvirajo iz izročila, kar pomeni,
da so se priložnostno širili naprej, to kar se dogaja še danes in se bo, dokler bo živel
človek. Slovenski ljudski plesi so za zdaj plesno izročilo, značilno za slovensko etnično
ozemlje, kar pomeni, da sodijo v ljudsko kulturno dediščino (Ramovš 1992, str. 7). Kljub
temu je opazno, da plesno izročilo danes povsod na Slovenskem zamira, ponekod je že
popolnoma pozabljeno. Delno ga še najdemo po Štajerskem, Gorenjskem, Dolenjskem,
Notranjskem, v Prekmurju in Reziji. Nosilci plesnega izročila so večinoma starejši ljudje,
ki imajo malokdaj priložnost zaplesati kot so plesali v mladih letih. Danes mladi plešejo
le polko in valček, samo ponekod tudi nekatere druge ljudske plese kot so: štajeriš,
vrtenica, mazurka, šotiš, potrkana, požugana, križpolka … (Ramovš 1992, str. 15).

Ljudske pesmi in plesi v predšolskem obdobju
Slovensko otroško plesno izročilo se razlikuje od plesov in iger odraslih, čeprav je kot
otroško izročilo nasploh nastajalo ob njihovem posnemanju. Odrasli so svoje izročilo
izgubili, medtem ko so ga otroci ohranili in ga po svoje razvijali naprej. Slovensko
otroško plesno izročilo obsega preproste rajalne igre, ki so jih otroci večinoma izvajali
v krogu, polkrogu ali vrsti. Tako kot v preteklosti otroci tudi danes ustvarjajo brez
posebnih zunanjih spodbud. Nastajajo nove oblike, ki se pogosto navezujejo na stare.
Starim igram se pridružujejo nova ritmična besedila, skladna s sodobnim življenjem
(Fuchs 2004, str. 11).

Markovičeva (2004, v Fuchs 2004, str. 11) meni, da je dejavnost, ki črpa vsebino ljudskega
izročila, otrokom najbližja, k ustvarjalnosti pa jih spodbuja, ker je preprosta, jasno
oblikovana in otrokom razumljiva. Ljudski plesi, ljudske pesmi ali različne zvrsti
ljudske besedne umetnosti vstopajo v otrokov svet, v njegovo doživljanje, kot da so mu
pisani na kožo.

Dejavnosti v vrtcu na temo: ljudske pesmi in plesi
Začelo se v oddelku 2 do 3 leta starih otrok, ko sva otroke umirjali in pripravljali na
počitek. Kolegica ni dala zgoščenke z glasbo za umirjanje, ampak je po tiho pela ljudske
pesmi. Petju sem se pridružila tudi sama in tako je petje ljudskih pesmi kaj kmalu
postalo naša skupna navada. Kot ljubiteljici ljudskih pesmi sva pogostokrat zapeli med
igro, sprehodi, prehodi iz ene dejavnosti k drugi in podobno. Otroci so kaj kmalu začeli
posamezna besedila pesmi ponavljati in se ob njih gibati. Nekateri izmed otrok so se
prijeli za roke in naredili obliko podobno krogu, kar je za naju predstavljalo izhodišče
za učenje ljudskih plesov. Ob učenju sva poudarjali še melodijo in ritem, ki so ju otroci
med izvajanjem postopoma usvajali. Z ljudskimi pesmimi in plesi smo se v času bivanja
otrok v vrtcu predstavili z nastopi tudi širši družbi – in sicer na kulturnih prireditvah.

V nadaljevanju bom predstavila nekatere ljudske plesne igre, ki smo jih izvajali v naši
skupini na podlagi izkušenj, ki smo jih bili vzgojitelji deležni v preteklosti.

Bela, bela lilija
Besedilo: Bela, bela lilija v krogu pleše deklica, deklica se okrog vrti pa si enga izvoli.
Poskoči enkrat, poskoči dvakrat, zapri oči pa si enga izvoli.

Opis: Deklice naredijo krog in med pesmijo hodijo v krogu desno. Ena deklica hodi sredi
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kroga v nasprotni smeri in dela, kar ji med pesmijo narekujejo ostali: poskoči enkrat,
poskoči dvakrat, zapri oči in si enga izvoli. Pri dečkih se poje besedilo »Rdeči rdeči
tulipan« (Schmid 2000, str. 10).

Glede na zahtevnost plesa smo izvedbo prilagodili 2 do 3 leta starim otrokom. Otrok, ki
je bil na sredi kroga, je izbral drugega otroka, ki je hodil v krogu. Zamenjala sta vlogi.
Plesa je bilo konec, ko so se v krogu zvrstili vsi otroci, ki so hodili v njem.

Ob bistrem potočku je mlin
Besedilo: Ob bistrem potoku je mlin, cin, cin, a jaz sem pa mlinarjev sin, cic, cin, ko
mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra, igra. Le teci mi voda glasno, cin, cin,
na veliko mlinsko kolo, cin, cin, ko kamen vrti se in žito drobi, se mlinarju moka praši,
praši. Če mlinček pri miru bi stal, cin, cin, bi mlinar in kmet žaloval, cin, cin, in otrok bi
jokal ter tožil glasno, kako je brez kruha hudo, hudo (Fuchs 2004, str. 33).

Opis: Pari plešejo v krogu, otroka si stojita nasproti, se držita z rokami in jih nihata levo
in desno. Ob petju prvih dveh vrstic z rokami zaploskata in se ponovno primeta za roke
ter jih nihata. Ob petju tretje in četrte vrstice se primeta v komolcu pod rokama in se
zavrtita najprej v eno stran in nato v drugo. Plesni vzorec se pri naslednji kitici ponovi.
Ta ples smo izvajali pri otrocih, starih 4 do 5 let.

Kovtre šivat
Besedilo: Jaz pa pojdem na Gorenjsko, tja na gornje Štajersko. Nihče drug ne pojde z
mano

kakor drobna ptičica. S kljunčkom mi bo pot kazala, s perjem senco delala. Ti boš pa
doma ostala, suhe žemlje ribala …

Opis: Ob petju pesmi Jaz pa pojdem na Gorenjsko kolona parov dvigne roke v mostni
obok in se začne premikati naprej. Par na čelu se takoj na začetku obrne v nasprotno
smer, se skloni in se premika pod mostom sklenjenih rok drugih parov. Ko prideta do
konca mosta, se zopet zravnata in hkrati obrneta v prvotno smer ter zopet dvigneta roki
v most in se premikata skupaj z drugimi pari v koloni naprej. Enako kot prvi par pleše
vsak naslednji par (Ramovš 1992, str. 87). Otroci, stari 5 do 6 let, so to vrsto ljudskega
plesa izvajali s ponovitvami, pogosto na lastno pobudo.

Zaključek
Menimo, da se zgoraj opisani ljudski plesi in pesmi ponekod izvajajo drugače, saj je
način izvedbe odvisen od okolja, iz katerega prihaja, in osebe, ki ga izvaja. V našem
primeru smo ljudske plese predstavili tako, kot smo jih izvajali z otroki v vrtcu, in sicer
glede na starost in na način, kot so nas učili drugi. Čeprav o ljudskih pesmih in plesih
pogosto ne govorimo, so le-ti nekje v naši podzavesti vedno prisotni, kar pomeni, da so
del naše preteklosti, in sicer tiste, s katero smo živeli in se družili tako ob plesih kot ob
petju in na katero smo ponosni.

Pomembno je, da se zavedamo pomembnosti ohranjanja ljudskega izročila, saj bi ob
neizvajanju tovrstnih vsebin lahko le-te tonile v pozabo, kar pomeni, da bi naslednjim
generacijam »naši« ljudski plesi lahko bili »tuji«. Danes je okoli nas veliko različne
glasbe, kar pomeni, da je ljudskih pesmi, še posebej pa plesov, vedno manj in v kolikor
jih v vrtcih ne bomo vzgojitelji negovali, bodo le-ti otrokom ostali neznani ter kmalu
potonili v pozabo. Posledično bi pozabili na korenine ljudske dediščine, ki predstavljajo
našo kulturo in so pomemben del narodove identitete.
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Plesno izražanje v 1. in 2. starostnem
obdobju

Povzetek
Predšolski otrok se rad giblje in pleše. V predšolskem obdobju se ples prepleta z
vsemi področji in omogoča otroku razvoj ustvarjalnosti, spoznavanje lastnega
gibanja, razvijanje koordinacije ter orientacije v prostoru in času, ravnotežje,
gibljivost pa tudi natančnost, hitrost in vzdržljivost. Ples omogoča socialne stike in
uveljavljanje posameznika v skupini. Z njim izražamo čustva in sprostimo napetost,
hkrati pa ples v otroku prebudi umetniško ustvarjalnost in smisel za estetiko.
Pozitivno vpliva tudi na otrokovo samopodobo. Otroci vseh starosti radi plešejo, kar
jim omogoča tudi lažje učenje.

Ključne besede: predšolski otrok, umetnost, plesno izražanje.

Začetek skupnega sodelovanja
Želja in cilj vzgojiteljice v 1. starostnem obdobju je bila, da bi poglobila, obnovila
pomanjkljivo znanje plesa, se naučila nekaj novih plesnih elementov. Skratka, da bi v
vsaki dejavnosti lahko videla, prepoznala možnost plesnega izražanja, ki je primerna
za predšolske otroke. Sodelavka iz 2. starostnega obdobja je bivša plesalka in je našla
priložnost, da bi svoje znanje posredovala otrokom v skupini. Vzgojiteljica, ki dela v
oddelku 2. starostnega obdobja, je dolgoletna plesalka, kasneje učiteljica plesa v plesni
šoli in ima na plesnem področju veliko izkušenj, ki jih vnaša v vsakdanje delo z otroki,
hkrati pa jo otroci vsakodnevno presenečajo z lastno ustvarjalnostjo.

V referatu bova predstavila primere iz lastne prakse. Prikazati želiva razliko pri učenju
preproste koreografije pri otrocih v starejši skupini in otrocih starih od 2. do 3. leta.
Kakšne prilagoditve so potrebne, zakaj in kdaj te prilagoditve uporabimo? Kako mlajši
usvojijo plesne korake, kako doživljajo ples kot celoto, kaj je potrebno spremeniti ali
kako prilagoditi določen korak, gibanje, da bi lahko posnemali koreografijo starejših
otrok, saj je sposobnost dojemanja starostno pogojena?

Ples v Kurikulumu za vrtce (1999)
Kurikulum za vrtce (1999) umetnost opredeli kot sredstvo, ki otroku omogoča
udejanjanje ustvarjalnih potencialov, izraženih v otrokovem igrivem raziskovanju sveta.
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V vrtcu se dejavnosti in področja med seboj velikokrat prepletajo. Preden začnemo s
katero od plesnih dejavnosti oz. katerokoli drugo dejavnostjo, začnemo z neko
vzpodbudo, zgodbo, s pesmijo, z določeno temo ipd. Večina dejavnosti je načrtovanih in
imajo točno določen cilj, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi značilnosti otrok in
skupine.

Različno stari otroci zmorejo različne stvari; otrok, star 2 do 3 leta, lahko hodi, stoji,
zato je njihovo ravnotežje večje. Prenaša lahko predmete, brca žogo, hodi po stopnicah.
Nekateri otroci že govorijo, samostojno jedo … Okoli tretjega leta hitreje in počasneje
tečejo, stojijo na eni nogi, govorijo stavke s tremi besedami, vstavljajo oblike, pomagajo
se oblačiti, obvladajo osnovna gibanja, njihova koordinacija je boljša … Otroci se v tem
obdobju, ko zaslišijo glasbo, zibajo v ritmu in plešejo z rokami. Ker je njihova
koordinacija že boljša, lahko izvajajo tudi nekatere plesne sekvence. Otrokova pozornost
je kratkotrajna, na kar moramo biti pozorni pri plesu, lahko pa že sledijo preprostim
navodilom (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram 2013).

Otroci med petim in šestim letom že imajo bolje razvito ravnotežje ter koordinacijo in to
jim omogoča izvajanje kompleksnejših in bolj zahtevnih gibanj. Tečejo in skačejo na
različne načine, hodijo po prstih, postavljajo stopalo pred stopalo, brcajo žogo, s
tiskanimi črkami napišejo svoje ime, gradijo stolpe, se sami oblačijo, poimenujejo barve,
znajo šteti do deset …                     Otroci se v tem obdobju zelo radi vživljajo v različne vloge,
kar lahko s pridom uporabimo tudi pri plesu. Pojavi se želja po učenju plesnih korakov,
plesnih figur, radi ustvarjajo svoje plese, v tem obdobju se pojavi želja po nastopanju in
prikazovanju svojega dela (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram 2013).

Plesna dejavnost v 1. starostnem obdobju
V mesecu oktobru sem imela načrtovano dejavnost na temo jesensko listje. Otroci so
bili stari 2 leti. Pogovarjali smo se o tem, kako veter nosi liste, da nas takrat zebe ter
izbrala primerno glasbo. Otroci so nekaj časa poslušali pesem, sama sem jih opazovala.
Na začetku so se pozibavali, prestopali iz ene noge na drugo, čez čas so začeli teči po
prostoru in se zabavali. Otroci so gibanje jesenskih listov, pihanju vetra, mrazu in
ustvarjali po svoje. Povabila sem sodelavko, naj skupaj s starejšimi otroki pripravijo
ples na našo temo. Sestavili so koreografijo in nam posnetek posredovali. Skušali smo
jih posnemati, vendar so bili nekateri koraki, gibi za nas prezahtevni.

Potek plesnega izvajanja v 2. starostnem obdobju
V 2. starostnem obdobju so otroci izrazili željo po plesu in kot bivša plesalka sem se s
tem strinjala, zato smo v naši skupini uvedli igralno plesni dan, z veliko plesne
ustvarjalnosti. Plešejo prav vsi otroci v skupini, deklice in dečki, gibalno manj sposobni,
otroci s posebnimi potrebami.

Ker je bil jesenski čas, smo se pogovarjali o jeseni in njenih značilnostih. Ena od
dejavnosti je bilo učenje plesa na temo jesen. Sestavili smo preprosto koreografijo na
glasbo Jesensko listje (M. Osojnik). Otroci so glasbo najprej poslušali, potem sem jih
prosila naj zaplešejo in iz njihovega gibanja izbrala nekaj elementov, ki sem jih kasneje
vključila v koreografijo. Učenje je potekalo tako, da smo gibe najprej brez glasbe združili
v koreografijo, nato pa ples večkrat zaplesali ob glasbi. Naj poudarim, da je bila
koreografija res preprosta zaradi sodelovanja z mlajšo skupino. Pesem je govorila o
jeseni in z gibanjem smo poskušali posnemati nekatere besede, stavke v pesmi.
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Zaključek
Čeprav je bila koreografija zelo preprosta, smo morali določene gibe pri mlajših otrocih
prilagoditi, izpustiti in nekateri otroci so jih izvajali po svoje. Koncentracija jim je hitro
upadla. Otroci starejše skupine s koreografijo in izvajanjem določenih gibalnih vzorcev
niso imeli težav in so ples hitro usvojili. Avtor (Geršak 2014) navaja, da vzgojitelj otroka
ne spodbuja k ustvarjanju shematične in všečne oblike gibanja npr. učenje že vnaprej
točno določene plesne koreografije, pač pa je pomembno, da spodbuja proces plesnega
raziskovanja in ustvarjanja, ki je pomembnejši od rezultata – nastale koreografije.
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