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Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo 

 

GLASBENO-PLESNA PREDSTAVA »PALČIČ« 

 

Le dan pred božičnim večerom, v četrtek, 23. 12. 2021, 

so se otroci iz oddelkov 5-6 let, Rumene in Rdeče pike 

predstavili v glasbeno-plesno predstavi. Bogato vsebino 

zgodbe so izrazili s pantomimo in ustvarjalnim gibom ob 

glasbi, ki jo je v živo izvajala akademska pianistka dr. 

Ilonka Pucihar.  

Predstava je plod aktivnega sodelovanja z umetnico, 

pianistko Ilonko Pucihar s katero smo v letošnjem 

šolskem letu sodelovali v okviru projekta SKUM. Projekt 

temelji na ideji vključevanja otrok v dejavnosti povezane 

z umetnostjo. Otroški vrtec Ajdovščina je v omenjen 

projekt vključen že peto leto. Sodelovali smo z vrhunskimi 

umetniki iz različnih področij in tako pridobili veliko 

pozitivnih izkušenj in nepozabnih doživetij.  

Akademska glasbenica, pianistka, Ilonka Pucihar, se je 
otrokom prvič predstavila s klavirskim koncertom v 
glasbeni dvorani Glasbene šole Vinka Vodopivca 
Ajdovščina. Umetnica je štiri kratke skladbe povezala v 
zgodbo, vsebina le te pa je otroke spodbujala k aktivnemu poslušanju in soustvarjanju 
koncerta. 
 
Aktivno sodelovanje z umetnico smo nadaljevali na treh delavnicah, ki so potekale v 
vrtcu. Ilonka je glasbene prvine otrokom približala s pomočjo različnih tehnik, ki jih je 
spretno vnašala v različne zgodbe, igre, tako, da so otroci glasbene prvine spontano 
doživljali, jih usvajali in izražali z gibom. Umetnica je upoštevala načelo postopnosti in 
otroke ves čas spodbujala k aktivnemu sodelovanju. Z veseljem so ji sledili in iz 
delavnice v delavnico vidno napredovali.  
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Usvojene glasbene prvine so otroci izrazili v glasbeno-plesni predstavi »Palčič«, ki smo 
jo kot uspešen zaključek sodelovanja z umetnico izvedli v koncertni dvorani, kjer se je 
naše sodelovanje začelo. 

Zgodba o Palčiču (Julia Donaldson) se odvija v obdobju štirih letnih časov, v katerih 
»Palčič« sreča veliko ljudi. Vsak ga na svoj način, kot palico uporabi. Nihče pa ne ve, 
da »Palčič« živi z družino v družinskem drevesu, da ima ženo in tri otroke in si želi, da 
bi se kmalu vrnil v družinsko drevo. Na koncu ga kot osebo prepozna Božiček, ki ga 
nazadnje le pripelje nazaj k družini.  
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V predstavo smo vključili plesne 
elemente, ki poudarjajo glasbene prvine 
in igro pantomime, s katero so otroci 
prikazali vsebino celotne zgodbe. 
Glasbeni del je bil sestavljen iz posebno 
izbrane glasbe, ki je spodbudila 
doživljanje zgodbe ter iz v živo odigranih 
klavirskih skladb Štirje letni časi 
slovenskega skladatelja L. M. Škerjanca: 
Jesen, Zima, Pomlad in Sončna. Otroci so 
ob Ilonkinem izvajanju skladb ter izbranih 
glasbenih delov z gibom predstavili 
usvojene glasbene prvine. 
 
Vsebino in dogajanje so otroci skozi celoten proces močno doživeli.  
V aktivnem sodelovanju in ustvarjanju z umetnico smo pridobili veliko novih, pozitivnih 
izkušenj, obenem pa smo drug drugemu polepšali praznične dni.  
 

Strokovni delavci iz oddelkov Rumene in Rdeče pike, Ribnik I 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajdovščina, 17.1.2022 

  


