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1. Ritmično ogrevanje 
Prostor:  

večji odprti prostor 

 

Pripomočki:  

Ročni boben ali drug tolkalni inštrument za podporo ritma 

 

Aktivnost 

 Hodimo prosto po prostoru – na vsako 8. dobo = PLOSK 

 Hodimo, na 4. dobo  = TLESK + na vsako 8. dobo = PLOSK 

 Preštejemo črke v svojem imenu; če ima naše ime 6 črk, zaploskamo na 6. dobo 

 Med izvajanjem poiščemo skupino, ki ploska na enako dobo. 

 

2. Spoznavni ples z imeni SASHA (ruski ples) 
Glasba:  

glasba s seminarja:   v prilogi 

Ples: 

 Poiščemo PAR 

1 DEL  

1 – 2 – pokažemo na svoj par in zavpijemo njegovo ime: (Ana, Mojca...) 

3 – 4  -                      ponovimo 

5 – 8 – 3x zaploskamo in  rečemo 1, 2, 3 

1 – 2 – 2x D dlan ob dlan 

3 – 4 – 2x L dlan ob dlan 

5 – 6 – 2x plosk 

7 – 8 – 2x po kolenih 

1 – 8 -   ponovimo 

1 – 8 – držime se pod komolci in se vrtimo 

1 – 8 -  držime se pod komolci in se vrtimo v drugo stran 

4 osmice – hodimo po prostoru in poiščemo drug par. 
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3. Mezinčkov prijatelj, prijatelj stopal, komolčni prijatelj 
 

Aktivnost 

To je zelo učinkovita vaja za razbijanje ali formiranje skupin. Naredimo jo na začetku dejavnosti in kasneje lahko uporabimo kadar želimo zopet formirati 

krog ali posamezne skupine. 

Postavimo se v krog in se primemo za mezinčke. Pogledamo levo in desno in si zapomnimo svoja »mezinčkova prijatelja«. Zamenjamo položaje v krogu in 

razširimo noge toliko, da se dotikamo stopal sosedov. Sedaj imamo 2 nova prijatelja, »prijatelja stopal«. Tretjič zamenjamo mesto v krogu. Z novimi sosedi 

se primemo pod komolci – imamo dva nova »komolčna prijatelja«.  

 

4. Ogrevanje telesa – Afrika 
Izberemo enostavno gibanje, ki ga med ogrevanjem večkrat ponavljamo – kjer se skupina »dobi«. Na naši delavnici je bilo to smučanje po pesku. Potujemo 

skozi Afriko z različnim gibanjem. Vključimo čim več elementov gibanja –energijo, prostor, čas, pot, figuro 

 

Glasba:  

poljubna glasba 

glasba s seminarja:   African Rhythms https://www.youtube.com/watch?v=5ZJ27HfN5Nk 
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5. ELEMENTI PLESA 

 

Kdo? 

PLESALEC...          
                   Kaj dela? 

                       SE GIBLJE... 
                                      Kam? 

                                       SKOZI PROSTOR...             
                                                                Kdaj? 

                                                                 IN ČAS.... 
                                                                                 Kako? 

                                                                                  Z ENERGIJO. 
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Kadar vodimo učence skozi gibanje ples, jih učimo tudi zavedanja lastnega gibanja in jih usmerjamo k raziskovanju svojega telesa v gibanju v prostoru, času 

in energiji. Z učenci skupaj oblikujno zbirnik gibalnih idej, ki jih obesimo v razredu na vidno mesto in jih sproti dopolnjujemo. Lahko vsako uro glasbe 

posvetimo nekaj minut gibalni igri, ki ima cilj preizkušanje različnih elementov plesa. 

 

Spodnja razpredelnica vam ponuja nekaj besed, s katerimi opišemo različne elemente gibanja: 

PROSTOR – KAM, kje? 

 

ČAS - KDAJ? 

 

TELO -  KAJ? 

 

ENERGIJA - KAKO? 

 

nivoji 
visok, srednji, nizek.. 

gibanje 
hoja, tek, skok, galop, plazenje, 

nihanje 
oblika 

zavita, ravna 
smer 

naprej, nazaj, vstran, 
diagonalno, v loku 

pot 
naravnost, zavito, 

Trajanje 
kratko .... dolgo 

hitrost 
hitro ....počasi 

pospešujoče ...... pojemajoče 
Utrip 

enakomeren .... neenakomeren 
Tempo 

hiter......počasen 
Poudarek 

eden........več 
na dobe........sinkopa 

Deli telesa 
roke, noge, prst, glava... 

Oblika telesa 
ravno, zavito, sključeno, 

 okroglo 
Telesni sistemi 

mišice, kosti, organi, dihanje, 
ravnotežje 

Notranji občutek 
čutila, dražljaji, čustva, počutje, 

namera, domišljija 
Sam, par, skupina 

sila 
močno, šibko 

teža 
težko, lahkotno 

kvaliteta 
nežno, ostro, 

zibajoče 
mirnost 

aktivna, pasivna 
napetost 

napeto, popuščeno, 
sproščen 
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cik-cak, krožno 
razmerje 

blizu, narazen 
velikost giba 

majhen, srednji, velik 
 

predvidljiv....nepredvidljiv 
Ritmični vzorci 

zaporedje.......prosto 
štetje......dihanje 
Časovni odnosi 

prej, pred, po, za, hitreje kot, 
počasneje kot... 

 

 
 
 
 

 

 

Na seminarju smo se opredelili na FIGURO in POT in spoznali nekaj uporabnih iger za skupino. 

 

6. Spremenimo figuro 
Prostor:  

večji odprti prostor 

Glasba:  

poljubna glasba 

glasba s seminarja:  Kronos quartet Tilliboyo - https://www.youtube.com/watch?v=RNzpQrc0ATM 

Aktivnost 

Plesalci si izberejo svoj prostor in se postavijo v poljubno sedečo figuro 

a. FIGURA 1 sedeča (8 dob) – POT (8 dob) – FIGURA 2 sedeča (8 dob) 

b. FIGURA 1 sedeča (8 dob) – POT (8 dob) – FIGURA 2 stoječa (8 dob) 

 

7. Dopolni sliko 
Prostor:  

večji odprti prostor 

Glasba:  

poljubna glasba 

glasba s seminarja:  Bobby McFerrin – A piece, a cord - https://www.youtube.com/watch?v=QcXHhqpULPE 

Aktivnost 

Plesalci si izberejo svoj prostor in se postavijo v poljubno figuro. Vsak plesalec prične z gibanjem – potjo, ko sam želi. 8 dob ima časa, da se naredi pot do ene 

od figur in jo dopolni. Na mestu ostane 16 dob. 
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8.  Zlati gumb 
Prostor:  

večji odprti prostor 

Pripomočki:  

OBROČ, ki predstavlja gumb         

Glasba:   poljubna plesna glasba 

 

Aktivnost 

Plesalci prosto plešejo po prostoru. 

 Nekdo stopi na GUMB in naredi poljubno FIGURO.  

Ko drugi opazijo »okamenelega«, se takoj tudi oni postavijo v enako figuro.  

Plesalec na gumbu pokaže kakšne vrste naj bo gibanje med plesom. Plesalci se s to vrsto gibanja premikajo po prostoru, »pozer« pa premakne gumb na drug 

konec prostora, kjer ga zasede nekdo drug.  

 

9.  Od kaosa do reda 
Glasba:  

poljubna glasba 

glasba s seminarja:     Katzenjammer – Demon Kitty Rag   -  https://www.youtube.com/watch?v=-2CWsqGFgkA                  

Izberemo si poljuben plesni element, ki ga ponavljamo. Ko opazimo v skupini, da nekdo pleše element, ki nam je všeč, ga pričnemo oponašati. Oponašamo 

dokler želimo.  

 

10.  Na železniški postaji 
poljubna glasba 

glasba s seminarja: Jun Miyake Lilliesof the Valley - https://www.youtube.com/watch?v=je0lFe0MHjU 

 

a. Vsi hkrati. S ponavljajočim gibanjem prikažemo nekaj iz železniške postaje.  

 

b. Razdelimo se v skupine. Vsaka skupina ustvari svojo gibalno sliko, ki naj ponazarja železniško postajo. Skupina mora upoštevati naslednja navodila: 

- začetna statična slika 

https://www.youtube.com/watch?v=je0lFe0MHjU
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- vsaj en gibalni vzorec, ki ga enkrat med izvedbo zapleše cela skupina enotno. 

- Končna statična slika 

 

c. skupine predstavijo svoje koreografije 

 


