Balet in ustvarjalni ples
za predšolske otroke

Ustvarjalni ples in balet za predšolske otroke poučujem strukturirano in premišljeno
in na način, ki na tej stopnji otroškega razvoja celostno obravnava otrokovo željo po
plesu in gibanju, ustvarjanju, petju in nenazadnje, po spontani igri. S tem gradimo
temelje za otrokovo kasnejše udejstvovanje na področju baleta oz. plesa, glasbe ali
drugačnega ustvarjanja. Hkrati pa ples pozitivno vpliva na razvoj bistvenih motoričnih
sposobnosti, uči koordinacije v prostoru, obravnava človeško telo in njegove zmogljivosti. Z usmerjenim poslušanjem na urah mestoma stremimo k doslednosti in privajanju na pouk. Program je namenjen je otrokom od 3. do 6. leta.
Poudarek je na igri, lastnem
izražanju, prostem ustvarjanju in
domišljiji, spoznavanju z gibanjem
in spodbujanju veselja do plesa.
Prav tako pa tudi na občutenju
lastnega telesa in njegovih gibalnih zmožnosti in z radostjo do
gibanja v širšem smislu. Spoznavanju osnovnih baletnih zakonitosti,
elegantnemu gibanju, vživljanju v
različne karakterje in učenju prvih,
preprostih baletnih korakov.
Preko različnih vaj in iger vplivamo
na razvoj dobrih gibalnih vzorcev,
telesne koordinacije, elastičnosti
v sklepih in mišicah. Osredotočamo

se na pravilno telesno držo, spodbujamo občutenje posameznih delov telesa, pravilno
postavitev stopal na podlagi … ipd. Otroci občutijo različne oblike hoje, vadijo poskoke,
kotaljenje, plazenje in spoznavajo kvaliteto giba (hitro, počasi, valovanje, lebdenje,
mehko, odrezavo …).
Skrbno izbrana glasba je pomembna za plesno izražanje in za občutenje gibanja.
V ospredju je klasična glasba za poučevanje baleta, včasih pa uporabimo tudi etno glasbo,
vokalne pesmi in otroške skladbe (izštevanke, pripovedi …). Uporabljamo tudi različne
inštrumente (zvončke, tamburin, bobenčke, ropotulje …), pojemo, tleskamo, ploskamo …

CELOLETNI PROGRAM

Namenjen je skupinam otrok v vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, v
starosti od 3. do 6. leta. Učenje poteka v majhnih skupinah v prostorih vrtca oz. zavoda.
Program traja od oktobra do junija, enkrat tedensko po 45 minut, v dopoldanskem
ali popoldanskem času.

DELAVNICE

Namenjene so zaključenim skupinam v vrtcih, ponavadi ob prisotnosti vzgojiteljic
oz. vzgojiteljev.
Delavnice trajajo približno 60 minut, oz. po dogovoru z vrtcem in potekajo v
dopoldanskem času. Na njih otroci spoznavajo različne plesno-gibalne vaje, plesno
ustvarjajo na določeno temo, spoznavajo različno glasbo in uporabljajo preproste
inštrumente, različne plesne rekvizite ...
Delavnica se lahko izvede enkrat letno ali pa večkrat letno (vezana na različne
tematike).
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Učiteljica baleta, pedagoginja in koreografinja

Delujem na področju baletne pedagogike in plesne pedagogike
za predšolske otroke. Kot učiteljica baleta poučujem v baletni
šoli in imam že skoraj deset let status Ministrstva za kulturo
kot samostojna ustvarjalka na področju kulture.
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