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1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI
Študenti:

• poglabljajo praktično plesno znanje in plesno teorijo,
• poglabljajo znanje metodike plesne vzgoje predšolskih otrok in se usposabljajo za vodenje
plesnih interesnih dejavnosti,
• z iskustvenim učenjem usvajajo tehnike psihofizičnega sproščanja in neverbalnega
komuniciranja ter se usposabljajo za vzgojno terapevtsko delo z otroki s posebnimi
potrebami.
2. VSEBINA
- Gibalno gradivo: različne zvrsti plesa (ljudski ples, družabni ples, umetniški ples), klasična
in sodobne plesne tehnike, mejne gibno-plesne zvrsti (pantomima, borilne veščine, gimnastika
in ritmična gimnastika, umetnostno drsanje idr.), otroški plesi, rajalne in gibalne igre.
- Labanova teorija človekovega gibanja, Waldorfska pedagogika in evritmija, joga, avtogeni
trening in druge psihofizične sprostitvene tehnike, prvine gibno-plesne terapije, skupinsko
gibalno ustvarjanje in komunikacija, govorica telesa, ples in kreativna vizualizacija.
- Organizacijske oblike plesnih dejavnosti predšolskih otrok in razvijanje le-teh.
3. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI
Plesna vzgoja kot izbirni predmet se povezuje z vsemi pedagoško-psihološkimi predmeti ter z
vsemi metodikami, motoriko in izbirnimi predmeti estetske vzgoje.
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5. POSEBNOSTI

Navodila za izvajanje:
Vaje potekajo v skupinah po 15 študentov.

Kadrovski pogoji:
Habilitiran visokošolski učitelj.

Materialni pogoji:
Za vaje in predavanja je potrebna telovadnica, AV sredstva, inštrumenti, mala orodja in
različni rekviziti ter potrošni material.

Avtorica:
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