
PLESNA PRIPRAVNICA – ODDELEK ZA SODOBNI PLES - KGBL 

 

PRIPRAVNICA  1 - otroci stari 6 let ( vpisujejo se tudi v 1. r devetletke) 

PRIPRAVNICA  2 – otroci stari 7 let ( vpisujejo se tudi v 2. r devetletke) 

PRIPRAVNICA  3 -  otroci stari 8 let ( vpisujejo se tudi v 3. r devetletke) 

 

 

Nekaj misli iz priročnika za plesno vzgojo in ustvarjalni gib za otroke »PLESNA 

ŽGEČKALNICA«, avtorice prof. Jane Kovač Valdes, pedagoginje v plesnih pripravnicah na 

Oddelku za sodobni ples KGBL: 

 

Telo je človekov instrument, za katerega je potrebno že v najrosnejših letih skrbeti, ga 

negovati in uglasiti. Uglasimo ga lahko na mnogo načinov. Eden najbolj priljubljenih načinov 

je prav gotovo ples. Popeljati otroka v ta zanimiv svet pa je čudovito in obenem odgovorno 

delo. Slediti je potrebno cilju, da otrok na začetku gibanje vzljubi, se ob tem počuti prijetno, 

raziskuje nešteto možnosti, ki jih nudi ustvarjalni gib, se v plesu potrjuje ... Če bomo otroke 

pravilno vodili in na kakovosten način nanje prenašali gibne elemente, bodo naši plesalci 

znali iz plesa narediti to, kar ples je – umetniški izraz, v katerem je plesna tehnika obogatena 

s človekovimi čustvi in ima veliko sporočilno vrednost. Plesalčev instrument je njegovo telo in 

šele, ko ga obvlada, lahko z njim izraža paleto raznih občutij, stanj, dogodkov, zgodb. 

Plesna vzgoja je v zgodnjem obdobju človekovega razvoja  kompleksna, saj ne povezuje samo 

fizičnih in estetskih vrednot, ampak tudi intelektualne in socialne. 

Mnogo otrok odraste v prepričanju, da je ples kombinacija korakov, ki se jih je treba naučiti. 

Do tega prepričanja pa se seveda niso dokopali sami, pač pa jim je osnovni princip pristopa 

do plesa posredovan na napačen način. Takega mišljenja pa niso tisti otroci in odrasli, ki so 

imeli možnost raziskovati gib na drugačen način; ki so bili deležni plesne vzgoje, kot 

nadgradnje osnovne fizične aktivnosti; ki so se naučili »kultiviranega« izvajanja določenih 

gibov in pridobili občutek za umetniško izražanje. Vsekakor pa je največja vrednost pravilne 

plesne vzgoje, da OTROK OSTANE OTROK!  

Plesna pripravnica se ne imenuje zaman »pripravnica«. Otroke pripravlja na vstop v 

obdobje, ko so psihično in fizično zreli, da se spopadejo s plesnimi elementi baleta ali 

sodobnega plesa sistematično in premišljeno s strani pedagoga. Otroci si bodo z načrtno, 

kontinuirano in sistematično poglobljeno plesno vzgojo razgibali telo, pridobili gibalno 

koordinacijo in orientacijo v lastnem telesu in prostoru. Z gibanjem in plesom otroci razvijajo 

tudi posluh, se navadijo na pravilno dihanje, nenazadnje pa gibanje in ples pomagata tudi k 

pravilni drži in preprečujeta deformacije v telesnem razvoju….. 

 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA PLESNA PRIPRAVNICA 
UČENCI: 

• prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja, 

• spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz 

• razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih 

   zvrsti umetnosti, povezanih z njim, 

• spoznavajo osnovne plesne elemente in najosnovnejše elemente plesne tehnike 

   (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost …), 

• razvijajo občutek lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih 

   sposobnosti, pripadnosti skupini), 

• razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti, 

• razvijajo estetsko tankočutnost, 

• razvijajo vztrajnost in delovne navade, 



• razvijajo občutke in zaznavanje (gibalne, vidne in slušne zaznave), 

• razvijajo sposobnost posnemanja, 

• razvijajo sposobnost koncentracije ter gibalni in glasbeni spomin, 

• razvijajo koordinacijo pri gibanju, 

• razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo, 

• spoznavajo bogastvo plesne zakladnice in njene ustvarjalce, 

• razumejo temeljne plesne in glasbene zakonitosti, 

• spoznavajo oblike in zvrsti plesa, 

• vrednotijo gledani ples, 

• se usposabljajo za individualno in skupinsko ustvarjanje, 

• spoznajo možnosti in zahteve nadaljnjega plesnega izobraževanja. 

 

PROGRAM DELA V PLESNI PRIPRAVNICI – SODOBNI PLES 

Učenci v prvi in drugi pripravnici skozi igro, brez drila spoznavajo svoje telo, prostor in 

odnos do okolja, posameznikov ali skupine. Glede na njihove psihofizične sposobnosti in 

zakonitosti razvoja telesa v starosti od 6-8 let se učenci srečujejo s plesnim izrazom in 

zakonitostmi plesa. 

V vseh treh pripravnicah poleg ustvarjalnega pristopa do plesne vzgoje otroci tudi že 

zavestno izvajajo gibe in dejavnosti, ki njihovo telo usposabljajo za nadaljevanje 

izobraževanja v t.i. plesnem programu.  

Le-ta se deli na sodobni ples in balet. V ta program pa se otroci, stari 9 let vpišejo na podlagi 

opravljenega sprejemnega izpita. 

 

Šolnina je razdeljena na 8 obrokov. 

Priporočljiva oprema za ples: dres; pajkice in oprijeta majčka; mehki copatki ali nogavičke; 

dolgi lasje naj bodo speti; 

 

Pouk poteka 2x tedensko po 45 minut v popoldanskih urah ( okrog 16.00 ure dalje) v 

prostorih OE Glasbena šola na Turjaški 2 ( nasproti NUK-a, v centru mesta) 

Vabljeni k vpisu! 

                                               Plesna pedagoginja, prof. Jana Kovač Valdes 

 


