
NIP UMETNOST – FOLKLORNA DEJAVNOST 

 

 

• Predmet je namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda.  

• Načrtovano število ur je 35, oziroma ena ura na teden. 

• Predmet poučuje učiteljica Mojca Pipan. 

Ljudski ples je del slovenske kulturne dediščine, zato je primerno, da ga kot posebno 

vrednoto spoznajo tudi osnovnošolski otroci. 

Plese srečujemo skupaj s pesmimi, oblačilno in materialno kulturo, šegami in navadami tudi 

pri pouku pri različnih predmetih: glasbeni vzgoji, športni vzgoji, spoznavanju okolja, družbi, 

slovenščini, zgodovini in drugod. 

Učenci nadgrajujejo znanje slovenskih ljudskih plesov v okviru izbirnih predmetov, ukvarjajo 

pa se tudi z drugimi zvrstmi ljudskega izročila, pri čemer je poudarek na izročilu domačega 

kraja in okolice. 

Pri učenju ljudskih plesov so prav tako pomembne pravilne metode uvajanja otrok v ljudski 

ples. 

Slovensko otroško plesno izročilo se razlikuje od plesov in iger odraslih, čeprav je kot otroško 

izročilo nasploh nastajalo ob njihovem posnemanju. V otroških igrah se pogosto skrivajo 

preostanki davnih obredov in plesov odraslih. Otroško plesno izročilo je živelo sočasno z 

izročilom odraslih in mu je zato v marsičem podobno, saj so ga otroci posnemali.  

Slovensko otroško plesno izročilo obsega preproste rajalne igre, ki so jih otroci večinoma 

izvajali v krogu, polkrogu ali vrsti.  

Starim igram se pridružujejo nova ritmična besedila, skladna s sodobnim življenjem otrok. 

Ljudska pesem je bila vedno sestavni del ljudskih šeg, vsakdana, raznih opravil in verovanj, 

zato jo težko obravnavamo kot samostojno enoto.  

Najpomembnejše je, da se otroci seznanijo z otroškim plesnim izročilom, ki zajema tako 

plesne igre in enostavnejše plese, ki jih otroci pogosto spremljajo s petjem in z zvočili. 

Nadaljuje se seznanjanje otrok s plesno dediščino; učenci že spoznavajo značilnosti plesov 

posameznih pokrajin, plese spremljajo s petjem in glasbili. Pri NIP se učenci tudi seznanijo z 

rajalnimi otroškimi igrami, odraslimi ljudskimi plesi in drugimi zvrstmi ljudskega izročila, 

vendar na zabaven in sproščujoč način. 

 


