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POVZETEK 

 

V diplomskem delu z naslovom Lutka kot umetnostna metoda pri pouku je v zapisih 

pokazano, kako z različnimi metodami z lutko pripravimo učence do tega, da 

samoiniciativno sodelujejo med seboj, si pomagajo, sledijo pouku, še več, pokažem, 

da si s pomočjo lutke učenci hitreje zapomnijo snov. V zapisih, ki so podprti z 

literaturo različnih avtorjev, najdemo zapise o tem, da se ob poučevanju z lutko 

učenci celostno razvijajo. Ne dosežejo le kurikularnih ciljev, ampak se razvijajo tudi 

na emocionalnem področju. Lutko učenci sprejmejo za svojo in jo imajo za prijatelja. 

Lutka učencem predstavlja umetnost in preko dejavnosti z lutkami, le-to učenci tudi 

sami spoznavajo, zato se mi je naslov, Lutka kot umetnostna metoda pri pouku, zdel 

primeren. 

V zaključku povzamem, kar smo doživeli skupaj z učenci in pokažem zapise, ki so jih 

zapisali sami. 

 

Ključne besede: lutka, umetnost, umetnostna metoda, spoznavni in čustveni razvoj 
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Puppet as an art method in school lessons 

 

ABSTRACT 

In this diploma paper entitled “Puppet as an art method in school lessons” the 

records show how, by using various teaching methods with the aid of a puppet, 

children can be stimulated to cooperate with each other on their own initiative, help 

each other, follow the lesson plan, and moreover the paper shows that with the help 

of a puppet children memorize the subject matter more quickly. In the records, which 

are supported by literature of various authors, we can find evidence that children 

develop wholly when using a puppet as a teaching method. Not only do they achieve 

the goals set by the curriculum but they also evolve on an emotional level. The 

children can accept the puppet as their own and can also perceive it as a friend. The 

puppet represents art to the children and by various puppet activities the children 

also learn this on their own, this is why I believe the title of this paper “Puppet as an 

art method in school lessons” is fully appropriate. 

In the conclusion the paper sums up what the students and I have experienced 

together, and I show the records which the students noted down themselves.  

 

Key words: puppet, art, art method, cognitive and emotional development 
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1. UVOD 

 

Danes je otrokom težko hoditi v šolo. Ne le zaradi težke šolske torbe, ampak zaradi 

šolskega sistema, ki jih prisili, da že zgodaj zaključijo z otroštvom in se podajo znanju 

naproti. Šolski sistem je naravnan storilnostno, stremi predvsem za znanjem in 

rezultati. Vsega tega ni težko doseči, velikokrat pa učitelji pozabljajo, da mora učenec 

poleg znanja pridobiti še ustrezne socialne veščine, ustrezne komunikacijske 

sposobnosti, na emocionalnem področju jih morajo učitelji usmerjati na pravo pot, 

razvijati in spodbujati ustvarjalno mišljenje – da se lahko učenec, kot celostna razvita 

oseba, spopada z izzivi in ovirami v življenju. 

Mnogi učitelji se sprašujejo, kako naučiti otroke vseh teh veščih. Ne, ne moremo jih 

naučiti s frontalnim poukom, umetnost pa je eden od odgovorov. V umetnosti domuje 

domišljija, tam je prostor za sanje in tam so doma čustva (Sitar, 2008). Umetnost je 

tista, ki sem se ji jaz med enomesečnim poučevanjem posvetila. Želela sem, da 

učenci spoznavajo učne vsebine na drugačen, njim bližji način in zraven razvijajo 

druge veščine. Nisem se ozirala na šolski sistem, ki predpisuje, v koliko urah moramo 

obdelati učno enoto, nisem se ozirala na šolski zvonec, prepustila sem se stvarci v 

svoji roki, da nas popelje v svet umetnosti – prepustila sem se lutki, pa ne samo jaz, 

ampak tudi učenci. 

Za poučevanje z lutko sem se odločila, ker je to ena od oblik učenja in poučevanja z 

umetnostjo in skozi umetnost (Majaron, 2006). Z lutko učenec izrazi čustva, pridobi 

sošolčevo pozornost, vzpostavi večsmerno komunikacijo, predvsem pa lutka pomaga 

pri usvajanju, razumevanju in utrjevanju vsebin ter pri razvijanju ustvarjalnosti, ki je 

tako pomembna za učenčevo samopodobo. 

Ročna lutka, ki sem jo poimenovala Miha Pavliha, je bila z nami cel mesec in nas 

opazovala, nam pomagala, nas kaj naučila in nam tudi ponagajala. Učenci so Mihca 

sprejeli medse že prvi dan in so ga vzeli za svojega, ne samo za en mesec, ampak 

za vedno. Kako vem? Vsakokrat, ko smo se srečali ali ko sem jih prišla obiskat, po že 

opravljeni praksi, vedno se me najprej povprašali po Mihcu.  
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V diplomskem delu sem opisala naše dneve, ki smo jih preživeli z Mihcem in drugimi 

lutkami, ki smo jih izdelali. Dneve na začetku štejem, nato jih poimenujem po osrednji 

dejavnosti ali dogodku, ki se je zgodil.  

Želim pokazati in dokazati, da je poučevanje z lutko ena izmed metod, s katero 

učenci hitreje in na njihov način dojamejo učno snov, hkrati pa se razvijajo kot osebe. 

Metoda poučevanja z lutko nam omogoča veliko različnih načinov uporabe lutke, N. 

Renfro in T. Hunt, izpostavljata šest različnih tehnik oz. dejavnosti z lutko, ki se 

odvijajo v razredu; spontana igra z lutko, priprava prizorov z lutko, pripovedovanje z 

lutko, pogovarjanje skozi lutko, učenje in poučevanje z lutko in izdelava lutke. Te 

metode sem uporabila med različnimi dejavnostmi, da bi dokazala, da se preko njih 

učenci razvijajo celostno. 

Poleg tega bi rada pokazala, da je lutka odlično motivacijsko sredstvo ne samo pri 

pouku, ampak tudi pri reševanju težav in tabu temah … Igra z lutko omogoči otroku 

pokazati in izražati čustva, ki jih drugače ne more ali ne želi, z lutko pa zaigra prizor, 

kjer ta čustva izrazi in se tako osvobodi notranjih konfliktov. Lutka močno okrepi 

otrokovo samozavest, poleg tega sem želela pokazati, da lutka ugodno vpliva na 

otrokov čustveni razvoj in da ima lutka pomembno vlogo pri socialnih odnosih. 

Dneve in dogodke, ki jih bom opisala, sem doživela v 4. razredu OŠ Louisa Adamiča, 

podružnični šoli Šmarje – Sap. V razredu je bilo 14 učencev, 8 deklet in 6 fantov. 

Pridobila sem dovoljenja vseh staršev, da otroke lahko fotografiram in jih omenim v 

diplomskem delu, imena otrok so izmišljena. 
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2. OD PUNČKE DO UČITELJICE 

 

Moje prvo srečanje z lutko sega daleč v moje otroštvo. Spomnim se, kako me je 

mamina prijateljica peljala na ulično gledališko predstavo Sapramiška. Sedela sem 

kar na ulici in bila prevzeta nad igro, nad lutkami, nad gibanjem. Nato moj spomin ne 

najde več lutk. Pa ne, ker bi imela slab spomin, ampak ker jih v celem 

osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju na žalost ni bilo. Spomnim se, da 

sem sodelovala v dramskem krožku in smo igrali dramske igre, vendar brez lutk. 

Spomnim se tudi, da smo v srednji šoli velikokrat obiskali gledališče in si ogledali kar 

nekaj predstav, vendar le ena od teh je bila lutkovna predstava. Lutke sem nato spet 

srečala na fakulteti, ampak le kot izbirni predmet. Torej smo imeli čast obiskovati 

lutkarstvo le nekateri, tisti, ki smo cenili umetnost in tisti, ki so izbrali lutkarstvo, ker je 

bila njihova prva izbira že zapolnjena.  

Profesor Edi Majaron in mag. Helena Korošec sta me prevzela z igro z lutkami, 

počutila sem se kot otrok, verjela sem vsaki besedi, ki jo je lutka izgovorila, vsakemu 

gibu, ki ga je lutka storila. Če sem se jaz, ki se imam za odraslo, počutila tako, 

kakšne občutke doživijo šele otroci. Tisti trenutek sem se odločila, da bom jaz 

učiteljica, ki nikoli ne bo pozabila na lutko v razredu.  

Naše spoznavanje z lutkami ni ostalo le na fakulteti za štirimi stenami, za zaključek 

smo pripravili lutkovno predstavo s kratkimi lutkovnimi igrami za otroke. To je bilo 

šele doživetje. Izdelati smo morali lutke, si izmisliti ali prirediti kakšno zgodbo, da smo 

jo lahko zaigrali. Ne samo to, zaigrali smo jo v pravem gledališču, v Mini teatru na 

Ljubljanskem gradu in prišli so nas gledat otroci iz ljubljanskih vrtcev. Pravo doživetje 

zame, za študentko, kakšno more biti šele za otroka. In takrat sem se odločila, da 

nobene generacije učencev ne bom prikrajšala za ta občutek ustvarjalnosti, 

odgovornosti, ponosa. 

Ne, tudi tam se moje druženje z lutkami ni končalo. Kakor mi le čas dopušča, si sama 

ogledam kakšno predstavo, samostojno sem se udeležila predavanja in 

izobraževanja, ki ga je profesor Majaron imel v eni izmed večjih knjižnic. Tudi tam 

sem doživela podobno kot na Ljubljanskem gradu. Naša srečanja smo zaključili z 

lutkovnimi predstavami za domačine.  
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3. Z LUTKO V RAZRED 

 

LUTKA SPREGOVORI 

˝Joj, nekaj se dogaja z mojo glavo … lepijo mi oči, rdeč velik nos, še 

večja nasmejana usta … Kaj se dogaja? Vav, kako lep roza klobuk so mi 

dodali na mojo plešasto glavo in … pisana obleka. Zagotovo sem 

podoben klovnu. Ampak nihče me ne sliši, nihče se ne pogovarja z mano 

le neko dekle se mi je predstavilo, da ji je ime Sandra in da bom od jutri 

naprej z njo hodil v šolo poučevat otroke. Strah me je.˝ 

Dan pred začetkom prakse sem naredila klovna Mihca. Lutko, ki mi bo pomagala 

približati se otrokom, otroci tako namreč doživijo učitelja v drugi luči. Učitelj z lutko 

otroku ne predstavlja avtoritete, ki predstavlja razdaljo, ampak pravljičarja, prijatelja, 

nekoga, ki v skupino prinese veselje, nekaj skrivnostnega (Majaron, 2002). 

 

Slika 1: To sem jaz, Mihec 
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Sama močno verjamem v moč lutk in to je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se 

odločila, da me bo na praksi spremljala lutka. Mentorica me je opozorila, da ima v 

razredu dva fanta, ki potrebujeta dodatno pomoč. Eden izmed fantov že ima 

zaključeno evidentiranje in ima dve uri dodatni pomoči na teden. Drugi fant pa je še v 

postopku in nima dodeljene še nobene dodatne ure pomoči. Mentorica me je 

opozorila, da ima ta fant močne čustvene težave in zaradi tega težko sledi pouku, 

velikokrat, ko mu kaj ne gre, se kar zjoče. Opozorila me je, da ima fant izredno nizko 

samopodobo. In sama sem verjela, da mi bo s pomočjo lutke uspelo, da bo fant bolj 

samozavesten. V diplomskem delu ga velikokrat omenim, zato ga bom poimenovala 

Anže. 

Bala sem se ali bom znala prav animirati lutko, ali bom oživela lutko, ji dala glas, gib, 

ne nazadnje lutka je mrtva, ali ji bom znala za hip posoditi srce. Bala sem se, a 

vedela, da se splača potruditi. 
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3.1 PRVI DAN V ŠOLI 

 

˝Pa je prišel ta pomemben dan, zame in za Sandro. Slišal sem jo, kako 

nekaj razlaga, se predstavlja, sprašuje otroke, kako jim je ime … Jaz pa 

sem želel ven, ven iz tiste temne vreče, zato sem začel ropotati. Končno 

me je vzela ven … takrat pa … o joj, toliko otrok, vsi so zrli vame, 

postalo me je strah, pa sem se kar skril. Vsi so bili tako navdušeni nad 

menoj. Takoj so me začeli spraševati, kako mi je ime in govorili so mi, 

kako sem lep in takrat sem se opogumil in sem še jaz njih vprašal za 

ime. Pravzaprav smo se šli igro, pri kateri so se predstavili in povedali, 

kaj jim gre dobro od rok oz. kaj radi delajo. Jaz sem se predstavil, da 

sem Miha Pavliha in da mi gre najbolje od rok smejanje. Na koncu sem 

vsa imena ponovil, seveda sem se zmotil, ne morem si namreč zapomniti 

imena 14 otrok, ki jih prvič vidim. No, ampak jaz si to lahko privoščim in 

meni niso popolnoma nič zamerili, ko sem se zmotil in jih narobe 

poklical. Nekateri me niti niso popravili in so se le smejali. Ko pa jih je 

narobe poklicala Sandra, so jo pogledali in resno pripomnili njihovo ime. 

Jaz sem prvi dan užival in bil na koncu že čisto sproščen, Sandra pa vem, 

da je bila nervozna.˝ 

Da, prišel je dan D. Prihod lutke sem imela jasno začrtan in to me ni skrbelo, vedela 

sem, da bo prišel iz velike vreče, ki sem jo imela s seboj. Skrbel pa me je odziv otrok 

in ali bom lutko dobro animirala. Ko pa sem Mihca nataknila na roke in so otroci ostali 

najprej brez besed nato pa bili navdušeni, je nervoza in trema minila. Miha jih je 

očaral in začaral. Učenci so bili navdušeni, ko sem jim povedala, da bo Miha cel 

mesec z nami, nas bo opazoval, poslušal. Opozorila sem jih tudi, da je Miha en lump, 

ki včasih kar začne nagajati. 
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3.2 DRUGI DAN V ŠOLI 

 

˝Jutro so začeli z menoj, pozdravil sem jih, vprašal, kako so. Obrazi 

nekaterih so bili čisto resni, ko pa sem se pokazal jaz se jim je na obrazu 

narisal nasmeh. Slišal sem celo odgovor, da so zdaj bolje, ko me vidijo. 

Bil sem vesel, da tako vplivam nanje. Spravil sem jih v boljšo voljo.˝ 

Takoj, ko sem se oglasila jaz, so me vprašali ali bo Miha še kaj prišel. Neverjetno 

kako so bili navdušeni nad lutko. Le-to sem nato uporabila še med odmorom. Šla 

sem do vsakega, da so se z Mihcem pogovarjali. Govorili so mu, da je lep, da je 

smešen, da jih spravlja v dobro voljo, eni mu niso imeli nič povedati. Opazila sem, da 

mu nista imela ničesar za povedati fanta, ki izstopata v razredu po ravni energije. 

Pri glasbeni vzgoji smo imeli temo glasbenih pogovorov, ki zahteva kar veliko 

koncentracijo otrok in še večjo organizacijo učitelja. Enako temo sem nekaj dni prej 

izpeljala na obveznem nastopu iz glasbene didaktike v nekem drugem razredu in ura 

ni bila popolnoma uspešna. Ura je bila zasnovana tako, da so učenci na začetku v 

melodiji odgovarjali na vprašanje, nato pa smo se naučili deklamirati pesem Nevihta 

avtorja Gregorja Strniše. Ves čas pa so bili pred učence postavljeni različni 

instrumenti in to je bilo tisto, kar je motilo njihovo koncentracijo pri delu. Pri nastopu 

večina učencev ni sledila mojim navodilom in so si ogledovali instrumente, čeprav 

sem jim dala jasno vedeti, da bodo to še lahko storili.  

Pri uri na praksi sem vse storila enako, le da sem uro začela z Mihcem. On je dal 

učencem navodila, naj instrumente pustijo za kasnejši čas, predlagal jim je, kako naj 

se razvrstijo v skupine, da se jih bo pri ustvarjanju nevihte najbolje slišalo. Lutka mi je 

pomagala, da nisem izgubila avtoritete, kakor se mi je zgodilo na nastopu, kjer me 

nihče od učencev ni poslušal. Lutka, prijateljica otrok, pa je za njih tako zanimiva, 

tako čarobna, da nihče ne spusti oči z nje in je odlično sredstvo za motiviranje otrok 

za nadaljnje delo.  

Nevihto so učenci najprej ustvarjali z različnimi glasbili nato še z lastnimi instrumenti 

(roke, noge, usta). Mihec jih je pri tem ves čas spodbujal, jih vodil, kaj naj naredijo. 

Učenci so vidno uživali. Uro smo raztegnili v dve uri, ponovili nevihto večkrat tekom 

prakse, na pobudo učencev seveda. Kar jih je naučil Mihec, so želeli pokazati  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                    Aleksandra Vidmar; diplomsko delo 

8 
 

sošolcem v sosednjem razredu, in še več, želeli so, da naredimo nastop za celo šolo. 

Možnost smo imeli nato pokazati le sosednjem razredu. Učenci so sijali od 

navdušenja.  

Kot sem omenila v uvodu, se mi zdi pomembno, da z umetnostjo celostno 

poučujemo otroke, zato sem že takoj na začetku želela k temu pristopiti celostno. Z 

metodo učenja in pripovedovanja z lutko (˝Puppeteaching˝) sem želela, da se naučijo 

nekaj na zanimiv, ustvarjalen način. Ta metoda nam je lahko v pomoč, da učence 

pripeljemo do kurikularnih ciljev na zanimiv in njim vznemirljiv način.  

Vsak izmed učencev je dosegel učne cilje iz priprave, kar se zgodi redko in včasih 

nekateri cilje dosežejo kasneje kot drugi. Poleg ciljev so učenci med seboj sodelovali, 

si prostovoljno izmenjevali instrumente, se dogovarjali, v katero skupino bodo šli, da 

bodo poskušali zaigrati vsak del nevihte. Vse to se je dogajalo v tihem sožitju, skoraj 

brez posredovanja mene ali lutke, ta jih je na začetku le usmerila in bila nato ves čas 

prisotna. 

˝Uh, današnje glasbene vzgoje pa še dolgo ne bom pozabil. Na koncu 

sem bil kar prijetno utrujen. Še zdaj ne morem verjeti, kako so me 

učenci gledali in poslušali, vsi so bili tiho, ko sem jim govoril, kaj bomo 

delali. In kako so nato sodelovali med seboj, brez enega prepira, še 

priganjali so se med seboj, naj pohitijo z menjavo glasbila, da bomo 

lahko večkrat zaigrali nevihto. Vesel sem bil, da so z mojo pomočjo 

naredili vrhunsko igro, vendar tudi meni ne bi uspelo, če Sandra ne bi 

trdno verjela vame in mojo moč. Sandra je vedela kam in kako želi 

učence pripeljati v tej uri in to se je slišalo tudi v mojem glasu in v moji 

drži.  

Povedati moram, da se mi je srce skoraj stopilo, ko so želeli, da vse to 

ponovijo pred sosednjim razredom in želeli so, da sem spet jaz glavni, da 

bodo spoznali še mene. Začutil sem, da sem njihov, da so me sprejeli 

med seboj in mi ponudili prijateljstvo in nič nisem bil žalosten, ko me ni 
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bilo zraven pri telovadbi, ko so nevihto predstavili še sosednjemu 

razredu.˝ 

3.3 TRETJI DAN V ŠOLI 

 

Med poukom se je nekaj zgodilo. Fant, s čustvenimi težavami – Anže, kot sem ga 

poimenovala, je med likovno vzgojo tarnal, da mu ne gre, da bo njegov izdelek 

najgrši … Bilo je pred Veliko nočjo in izdelovali smo pirhe iz servetne tehnike in 

papirnate kokoške. Videla sem, kako počasi nabira solze, a se je zadrževal. 

Ta otrok je imel že kar nekaj težkih čustvenih pretresov, kljub zgodnji mladosti, in ne 

zamerim mu, da se ne zna spopadati s čustvi, ki jih ima v sebi. Vendar pa je današnji 

svet naravnan k temu, da je čustva treba obvladati, jih včasih tudi prikriti in ne 

nazadnje je slabo, če človek pokaže negativna čustva, kot so jeza, strah, žalost. 

Omenila sem že, da je pouk naravnan na kognitivne cilje in usvajanje vsebin iz 

učnega načrta, pri tem pa učitelj pozabi na čustveni razvoj otroka. Otrok, zmeden od 

lastnih občutij in zahtev sveta odraslih, pogosto ne ve kako oz. ali sploh pokazati, kaj 

čuti (Korošec, 2005). Tukaj pa nastopi čarobna moč lutke. Otrok preko lutke in 

prizora z lutko izrazi svoja čustva in se tako reši notranjega konflikta. Pomembno se 

mi zdi, da učitelj uporablja lutko, saj ravno na emocionalnem področju lažje spremlja 

in opazuje otrokov razvoj in preko igre ali pogovora z lutko opazi doživljanje in 

čustvovanje otrok, ki ga sicer ne bi. 

˝Med likovno vzgojo sem se zbudil, jih vprašal, kaj delajo in vsi so mi 

želeli povedati. S seboj sem imel čokoladne pirhe in sem jih razdelil. 

Mislim, da so bili bolj veseli, ker sem jih prinesel jaz, kot pa, če bi jih 

Sandra. Šel sem do Anžeta, fanta z nizko samopodobo, in bil čisto 

navdušen nad njegovimi pirhi, on pa mi je samo odvrnil, da njemu niso 

všeč. Ko sem ga vprašal zakaj, mi ni znal odgovoriti, le skomignil je z 

rameni. Začel sem ga prepričevati, da so lepi in da jaz takih že ne bi znal 

narediti. Ko sem mu to govoril, sem opazil, da se je rahlo nasmehnil in 

pokimal.˝   
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Zdi se mi pomembno, da vam povem, ko sem jih na koncu vprašala, ali so zadovoljni 

z izdelki in ali so jim všeč, je Anže odgovoril: ˝Moji so všeč Mihatu˝. Lahko bi rekla, da 

je lutka pri njem že naredila majhen premik, izdelki so všeč lutki, moj cilj pa je, da s 

pomočjo lutke spodbudim otrokovo samozavest in bodo izdelki všeč njemu samemu. 

3.4 ČETRTI DAN V ŠOLI 

 

Avtor Edi Majaron pravi ˝da bo lutka v učiteljevih rokah učencu bolj prijazna 

´avtoriteta´, ki učenca spodbuja ali pokara. V učenčevih rokah pa bo pokazala, kaj 

vse zna. Včasih se tudi zmoti, nič zato, saj se je motila lutka in ne otrok. Lutka 

pomaga, da se otrok izogne manj ali bolj stresnim situacijam v razredu, kadar pa 

lutka potrebuje nasvet ali pomoč, združi v celoto ves razred in tako prispeva tudi k 

boljšemu razumevanju med učenci in s tem k boljši socializaciji razreda kot celote.˝ 

Če še vedno ne verjamete teoriji, ki je zapisana, vam povem, da se je ravno nekaj 

podobnega zgodilo med uro naravoslovja. Pri temi ločevanja snovi pri naravoslovju 

smo delali poskus, kako ločimo različno velike delce med seboj. Poskus so gledali vsi 

učenci, zbrani okoli mize. Po poskusu sem želela, da postopek obnovimo. Resnično 

sem si želela, da bi se v času mojega poučevanja Anže bolj sledil pouku, zato sem 

ga velikokrat pozvala, da povzame neko snov. In tudi tokrat. Nisem mogla verjeti, da 

ni znal ali pa ni mogel opisati postopka, ki ga je videl pred nekaj sekundami. Ni 

zmogel sam, zato …  

˝ … sem se zbudil jaz. Ko je rekel, da ne ve, sem se pa kar jaz oglasil, da 

mu bom jaz pomagal, ker sem jaz tudi gledal poskus. S skupnimi močmi 

sva obnovila postopek. Jaz sem seveda veliko stvari povedal narobe pa 

me je on popravil, celo sošolci so ga spodbujali in mu govorili, da se 

spomni in da bo šlo. Nekateri so mu celo prišepetavali˝. 

Tako mi je Mihec dokazal, da Anže le zna in ve, le nekaj v njem mu preprečuje, da bi 

to pokazal. Pri tej uri sem se spontano odločila za metodo dela poučevanje z lutko 

(˝Puppeteaching˝); to je metoda, s katero učitelj z lutko posreduje informacije na 

zanimiv in vznemirljiv način. Lutka je bila tako v pomoč pri doseganju kurikularnih 

ciljev, motivirala je učenca za delo in mu pomagala pri razumevanju in pomnjenju 
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učne snovi. Snov smo nato zapisali v obliki miselnega vzorca in Anže ni imel nobenih 

težav pri ponovitvi postopka.  

3.5 PETI DAN V ŠOLI 

 

˝Otroci so vse bolj prikrajšani za družinsko življenje, odnosi v družini postajajo vse 

bolj ohlapni, vzgoja otrok je v vse večji meri prepuščena izobraževalnim ustanovam, 

medijem in ulici. Posledica so številni čustveni in socialni problemi otrok in 

mladostnikov, ki se odražajo tudi v kasnejših obdobjih življenja. Ob vsem tem pa 

visoko produktivna in hitro razvijajoča se družba zahteva kreativno, prilagodljivo in 

inovativno delovno silo. Nove pedagoške metode zato terjajo nove pristope in 

razvijanje vseh, tudi čustvenih plati človekove osebnosti. Številne raziskave so 

pokazale, da učni proces, ki vključuje umetnost in kulturne prvine pri učencih razvija 

kreativnost, samoiniciativnost, domišljijo, čustveno inteligentnost, moralne vrednote, 

samostojnost, sposobnost kritične presoje ter svobodnega razmišljanja in delovanja – 

veščine, ki posamezniku omogočajo kvalitetno življenje v sodobni družbi˝ (Tome, 

2008). 

Članek, ki sem ga prebrala, se me je dotaknil, saj se je učni in razvojni proces otrok 

zelo spremenil, če ga primerjam s časom, ko sem jaz obiskovala osnovno šolo. 

Spomnim se, da sem vsak dan po šoli morala doma pokazati vse zvezke, povedati 

kaj smo se učili in pogovarjali in mami mi je vedno pregledala domačo nalogo. Danes 

pa domačo nalogo pregledajo učiteljice v podaljšanem bivanju, večina staršev prihaja 

pozno domov in tako zmanjka časa za nekaj, kar se mi zdi pomembno, druženje z 

družino. Priznam, da tehnologija zelo vpliva na nas in naš čas, vendar pa bi se vsak 

moral tega zavedati in si vzeti čas. Učiteljica, mentorica, me je opozorila oz. mi 

povedala, da so nekateri otroci cele dneve sami doma, in da si želijo mamino toplino 

ali vsaj pozornost. Nekako sem želela, da bi to vsaj za kakšen dan spremenila. Pa 

sem jim dala več domače naloge, da bi jim starši pomagali, pa so naslednji dan prišli 

brez naloge, zato sem vedela, da bo morala biti njihova naloga nekaj posebnega. Pri 

slovenščini smo obravnavali pesem Bine Štampe Žmavc, Nadebudna budnica. Že ob 

pripravi na uro sem se odločila, da bom uporabila tehniko pripovedovanja z lutko 

(˝Puppetelling˝). To je metoda, pri kateri lutka pripoveduje zgodbo ali pesem, ali uči 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                    Aleksandra Vidmar; diplomsko delo 

12 
 

pesem pri glasbeni vzgoji … Gre preprosto za pripovedovanje zgodb z lutkami. Jaz 

sem jim z lutko predstavila pesem. 

Pogovarjali smo se o tem, kako poteka njihovo jutro, kako je, če je v družini majhen 

otrok … Predstavila sem jim lutko Nadebudnico, ročno lutko, punčko z oblekico in 

dvema kitkama.  

 

Slika 2: To sem jaz, Nadebudnica 

˝Spraševala sem jih ali si želijo slišati moje jutro. Vsi so bili radovedni in so 
komaj čakali, da slišijo. Na začetku se mi je malo zatikalo, predvsem sem jim 
želela dati vedeti za kasneje, da ni nič narobe, če se njim zatika. Nato sem jim 
povedala pesem o svojem jutru. Vav … na koncu so mi kar zaploskali pa sem se 
jim zato še priklonila.˝ 

Njihova naloga je bila potem, da tudi oni naredijo njihovo Nadebudnico, si izmislijo 

pesem o njihovem jutru in jo naslednji dan z Nadebudnico predstavijo. Ura je bila 

načrtovana tako, da so lutko začeli izdelovati v šoli in jo dokončali doma. Želela sem, 
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da bi jih lutka zbližala s starši. Da bi si starši vzeli čas in jim pomagali urediti lutko. 

Sama sem komaj čakala, da vidim, kaj bo nastalo.  

Ves čas med izdelovanja lutk, je potekala spontana igra z lutko (˝Puppet Playing˝), to 

se je zgodilo brez posredovanja odraslih. Pri tej metodi poučevanja gre za obliko 

simbolne igre, pri kateri se otrok sam sproščeno pogovarja z lutko, se igra z več 

lutkami hkrati, lahko je v interakciji z drugim ali več otroki (Korošec, 2006). 

Opazovanje otrok ob spontani igri je za učitelja lahko pravo odkritje. Začuti in vidi 

lahko kaj posameznik misli in to pove lutki ali pa skozi njo. Spontano so otroci govorili 

tudi skozi lutko (˝Puppetalking˝) (čeprav jih večina še ni bila dokončanih). To je 

tehnika, ki temelji na socialnem in emocionalnem razvoju otroka. Včasih imajo otroci 

lahko težave pri izražanju misli in čustev, odgovornost odraslih pa je, da mu 

ponudimo pravi medij, s katerim se bo lažje izrazil. Lutka otroku predstavlja ščit, zato 

se v komunikaciji skozi lutko znajde bolje kot v direktni komunikaciji z odraslim. 

Otroci, ki od doma nosijo različne emocionalne težave, bodo zagotovo povedali lažje 

lutki, kaj jih teži.  

V mislih sem načrtovala, da bi se Miha zaljubil v punčko Nadebudnico, še preden 

sem to lahko zaigrala, so isto idejo dobili tudi otroci. Vsi so govorili, da se bo Miha 

zagotovo zaljubil v Nadebudnico. Všeč mi je bilo, da so razmišljali o Mihu, kaj se 

dogaja z njim, tako so mi znova in znova potrdili, da je Miha njihov, da so ga sprejeli 

za svojega. 
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Slika 3: Vneto so se lotili izdelovanja Nadebudnic 

 

Slika 4: Kljub poškodbi je želel narediti lutko 
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Slika 5: Vneto so strigli, preizkušali 

 

Slika 6: Med seboj so si pomagali 
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Slika 7: Obleka je počasi že nastajala 

 

 

Slika 8: Trudili so se biti natančni 
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Slika 9: Potekala je spontana igra 

 

3.6 ŠESTI DAN V ŠOLI 

 

Kako veseli in razposajeni so me čakali pred razredom. Vsi so mi želeli pokazati 

njihovo Nadebudnico. Čudovite so bile. Bile so res enkratne. Eni so naredili princese, 

en fant je naredil babico, nekdo je naredil odvetnika, najbolj navihan fant je naredil 

najbolj navihano punčko … Ko sem opazovala lutke, sem opazila, kako močno se je 

značaj otroka kazal v lutki, sama nisem mogla verjeti in nisem mogla skriti 

navdušenja nad lutkami. ˝In ne nazadnje otrok bo lutko, ki jo je sam izdelal, cenil bolj 

kot katerokoli drugo in z njo vzpostavil intimen in pristen odnos. Izdelovanje lutk 

učencem omogoča, da se izražajo že od samega začetka, od trenutka, ko izbirajo lik. 

Učitelji se morajo pri tem omejiti le na nudenje praktične pomoči, da bi otrok lažje 

izrazil svoje ideje in občutke v fizični in materialni obliki˝ (Debouny, 2002). 

 Želela sem, da mi opišejo, kako so doma izdelovali lutko, kdo jim je pomagal, kaj so 

se medtem pogovarjali in kako so se počutili med to domačo nalogo. Nisem bila 

presenečena, ko so z iskrico v očeh pripovedovali, da jim je pomagala mama ali 

sestra, da so se pri tem zelo zabavali, nekateri so doma celo uprizorili igro. Seveda 
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se je našel kakšen učenec, za katerega si mama ni našla časa in ta je z grenkobo to 

povedal, a lutko vseeno dokončal sam. Videlo se je, kateri starši so si vzeli čas in 

otrokom pomagali, bila sem presenečena, do so brez starševske pomoči ostali 

učenci, za katere nisem pomislila, da bodo.  

Fant s čustvenimi težavami, Anže, je že med izdelovanjem lutke v šoli govoril, da 

njemu to ne gre in da bo njegova punčka najgrša. S pomočjo staršev je naredil lepo 

lutko, za katero je rekel, da njegova ni lepa in da ne ve, ali je prav sestavil pesem o 

jutru. Resnično, imel je napisano eno boljših pesmi. Sestaviti mu jo je pomagala 

mami in to je bil eden izmed mojih ciljev. 

 Le en učenec v razredu ni sestavil pesmi o jutru, vsi drugi so imeli krasne naloge. 

Utemeljil je, da ni imel naloge, ker se mu je ni dalo narediti. Tisti hip sem si želela 

uporabiti lutko, da bi skupaj našla rešitev, kajti lutka je lahko odličen mediator v 

konfliktih, vendar me je mentorica prehitela in mu za kazen naročila, da pesem ne 

sme imeti manj kot treh kitic. Učenec seveda učiteljici ni ugovarjal, vendar vem, da bi 

pesem napisal z drugačnimi občutki, če bi se zanjo dogovoril z Mihcem. 

Drugi so pesmi z lutko Nadebudnico prebrali, jaz sem jih pri tem snemala. Branje se 

jim je zatikalo in Nadebudnica ni prišla do izraza, zato smo se zmenili, da se bodo do 

naslednjič naučili pesem na pamet in jo še enkrat deklamirali z lutko. Učenci so bili 

ponosni na svoje lutke, ves čas so se igrali z lutko, se z lutko med seboj pogovarjali 

in ne vede se je zgodila spontana igra z lutko (˝Puppet playing˝). To je preprosta 

oblika lutkarstva, ki se zgodi spontano, brez posredovanja odraslih. Gre za obliko 

simbolne igre, ko se otrok sam sproščeno in svobodno pogovarja z lutko, se igra z 

več lutkami hkrati in med igro spreminja vloge (Korošec, 2006). 

Učenci do takrat še niso imeli izkušenj z lutkami, še posebej so omenili, da jih nikoli 

niso izdelovali, igrali pa so v igrah, kjer so nastopali oni. Nekaj mirnih otrok je takrat 

menilo, da jim je igranje z lutkami ljubše. Mag. Helena Korošec je zapisala, da gre pri 

gledališču z igralcem za neposredno komunikacijo med igralcem in občinstvom. V 

lutkovnem gledališču pa igralec komunicira preko posrednika – lutke. Plašen otrok bo 

z lutko komuniciral, ker mu je le-ta ˝ščit˝, egocentričen pa bo svoj ego moral podrediti 

lutki, če bo želel vzpostaviti skozi lutko odnos z drugimi (Korošec, 2002, str. 36).  
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˝Še tako dovršeno izdelana lutka, ki ni oživela v predstavi, ni dosegla svojega 

namena v vzgojno-izobraževalnem delu. Ne sme se zgoditi, da bi lutka obtičala na 

razstavnem prostoru, ne da bi oživela. V trenutku, ko otrok nima možnosti igrati z 

lutko, je lutka izgubila svoj smisel. Lutka živi samo v rokah animatorja. Ko stoji lutka 

na omari, je samo okras. Kot okras pa se ne ohranja, ampak umira˝ (Korošec, 2002). 

Želela bi, da si ob prebiranju teh zapisov zapomnite vsaj ta citat. Lutke pri nas so 

oživele, saj je potekala spontana igra z lutko, prav tako so učenci s pomočjo lutk 

deklamirali pesem, a vendar je naša lutka na koncu umrla. Mentorica je na vsak 

način želela, da bi lutke Nadebudnice postavili na omaro. Čeprav se nisem strinjala 

in tudi učenci so jih želeli imeti pri sebi, so na koncu pristale na omari. 

 

 

Slika 10: Nadebudnice nas gledajo z omare 
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Slika 11: Pa še z druge omare 

 

Slika 12: Vsi so se želeli fotografirat 

 

˝Jaz pa sem le tiho opazoval vse te lepe punce, a srce se mi je ogrelo za 

tisto, ki jo je ustvarila Sandra. Učencem sem povedal, da mi je ena 
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punca zelo všeč. Takoj so uganili, da gre za Nadebudnico. Nekateri so se 

mi celo smejali, ampak jaz se nisem dal, celo njih sem vprašal ali so kaj 

zaljubljeni. Vprašal sem jih zato, ker sem slišal, da se o tem radi 

pogovarjajo, kljub temu, da jim je nerodno. Vprašala jih je že Sandra pa 

ji niso hoteli povedati. Meni pa so . Nekaj punc mi je zaupalo, da so 

zaljubljene in zaupale so mi celo imena fantov. Fantje pa … no, rekli so, 

da so njihove sošolke bolj simpatične od punc iz paralelke, to pa je 

največ kar sem izvedel od njih.˝ 

Otroci lutki zaupajo. Tudi učiteljici zaupajo in jo imajo radi, a jim vseeno ta predstavlja 

neko avtoriteto. Lutka pa je eden izmed njih – z enakimi težavami, vprašanji. Čeprav 

lutka oživi šele v rokah učiteljice, otroci verjamejo, da je z njimi čisto nova oseba in tej 

zaupajo. Zaupajo ji skrivnosti in pri tem verjamejo, da učiteljica ne ve, pa čeprav lutka 

živi v njenih rokah. To je magična moč, ki jo ima samo lutka (Korošec, 2006). 

Učence sem pri deklamiranju pesmi snemala. Posnela sem jih prvi dan, ko so 

predstavili Nadebudnico in povedali pesem o njenem jutru in posnela sem jih, ko so 

se naučili pesem na pamet in ko smo se naučili, kako oživi lutka. Oba posnetka smo 

si ogledali in učenci so sami znali naštevati razlike med posnetkoma in znali so 

povedati, kateri posnetek je boljši. Ta trenutek je bil za učence pomemben, vsak se 

je počutil ponosnega, tudi Anže je rekel, da je videti dobro. Ni bilo pomembno samo 

zato. Pomembno se mi zdi, da učitelj učencem pove, zakaj se morajo nekaj naučiti, 

da vedo, kje v življenju bodo to znanje lahko uporabili. V tem primeru so sami 

ugotovili, da so se pesem mogli naučiti na pamet, da so lutko lahko animirali, saj so 

se drugače preveč osredotočili na besedilo pesmi.    

Še en prizor se je zgodil, ki tudi potrdi moč lutke. Učenec z dodatnimi urami pomoči 

se je pesem naučil na pamet, tudi svojo lutko je odlično animiral. Na koncu pa je 

pozabil zadnjo kitico. Malo je pomislil, se odkašljal in se v hipu spomnil nove rime, kar 

pred sošolci. Vsi smo bili navdušeni. Lahko potrdim, da med urami slovenščine 

učencu ni šlo ravno dobro, tedaj, ko se je lahko skril za lutko, mu je šlo odlično. 
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3.7 DNEVI SO MINEVALI 

 

˝Dan je mimo, že drugi dan je mimo, pa tretji … Jaz pa sedim na okenski 

polici, gledam učence, kako spremljajo pouk, včasih kdo pogleda k meni 

in se mi nasmehne, kakor, da bi me videl, da se jaz smehljam ravno 

njemu. Gledam Sandro, kako hiti, kako me včasih pogleda, da bi me 

vzela v roke pa si nato premisli … in jaz samo vztrajno čakam … vem, da 

me ni pozabila za vedno.˝ 

Res je, dnevi so minevali, učne snovi je bilo vse več in več in nekako sem pozabila 

na svojega spremljevalca Mihca. Bili so trenutki, ko bi ga lahko oživela, pa čeprav 

samo za trenutek pa tega nisem storila. Ampak trenutek zbeži in ni ga nazaj. Lahko 

bi ga vzela v roke, ko smo se prepirali, zakaj imajo toliko domače naloge. Če bi jim 

nalogo dal Mihec, ne bi bilo nobenega prepira. Ne najdem pravega razloga, zakaj 

sem lutko postavila na stranski tir. Lahko bi rekla, da zaradi pomanjkanja časa, a bi 

se zlagala. Opazila sem, da kadar koli nam je lutka pomagala pri učni snovi, so 

učenci snov dojemali neverjetno hitro. Hitreje so si zapomnili besedilo pesmi, 

pretvarjanje enot pri matematiki ni bila več težava, tudi pri naravoslovju je lutka 

uspešno pomagala pri razumevanju. Tudi v literaturi mag. Helena Korošec omeni, da 

lutka že dolgo ne služi več le za pripravo predstav ali motivacijsko sredstvo pri 

pouku, ampak se vedno bolj uveljavlja kot sredstvo za doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Z lutko hitreje dosežemo cilje, hkrati pa vplivamo na socialni in 

čustveni razvoj otrok (Korošec, 2002). 

3.8 KONČNO 

 

Pri slovenščini smo delali lutko, potem ko smo dan prej obravnavali Kaj vse je tata od 

Toneta Pavčka. Naredila sem naprstni lutki, očeta in sina, ter zaigrala prizor med 

njima. Šla sta v svet različnih žog, v svet risank, domišljijski svet pravljic in na zadnje 

v svet pesmi, kjer je sin še enkrat povedal pesem Kaj vse je tata. Tudi učenci so 

naredili naprstne lutke iz kartona in papirja. Učenci so se morali v parih dogovoriti, 

kdo bo izdelal očeta in kdo sina. V nekaterih parih so se dogovorili, da bodo delali 

punčke. Nekateri so risali nogometaše, nekateri punčke manekenke. V parih ni bilo 
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nobenega prerekanja, hitro so se dogovorili, kdo bo izdelal kateri lik. Ves čas sem jih 

spodbujala, da bi si približno zamislil prizor, ki ga bodo zaigrali. Dala jim nisem 

nobenih omejitev ali navodil. Rekla sem le, da lahko očetje in sinovi počnejo, kar 

želijo, lahko grejo v svet, ki sploh ne obstaja. Nekateri so imeli komentarje, češ a spet 

bomo delali lutke, a komentarji so bili izrečeni z navdušenjem in ne iz dolgočasja ali 

ker si tega ne bi želeli delati. Učenci so bili pri ustvarjanju domiselni, malo manj pa pri 

igranju prizora. Pred igranjem smo ponovno povedali, kako lutko oživimo, ji damo 

življenje. Nekaterim to ni bilo težko in so ves čas gledali lutko, spet drugi niso držali 

pogleda ves čas na lutki. 

Pri sami uri, ko smo si ogledovali prizore sem bila kar malo razočarana. Več ali manj 

so igrali prizore, kjer oče in sin igrata nogomet. Pomislila sem, da je to edina stvar, ki 

jo otroci delajo skupaj z očeti. Čeprav sem jih opozorila, da lahko potujejo na 

domišljijska potovanja in da so očetje lahko vsemogočni, si niso pustili iti preko svojih 

meja. Na koncu sem jih vprašala ali velikokrat z očetom igrajo nogomet. Pa so rekli 

ne. In da bi si želeli, da bi. Torej je večina otrok preko lutke zaigrala tisto, kar bi si 

želeli delati s svojimi starši. Žal mi je bilo, da starši doma ne opazijo, tisto kar sva 

opazili obe z mentorico, kako zelo si želijo bližino staršev. Verjamem, da otrokom nič 

ne manjka kar se tiče materialnih stvari, manjka pa jim to, da bi si starši vzeli čas za 

njih, ne samo takrat, ko delajo šolske stvari, ampak tudi za igro.  

 Težava, ki sem jo tudi opazila, ne samo v prizorih z lutkami, ampak tudi pri likovni 

vzgoji, glasbeni vzgoji, je pomanjkanje ustvarjalnosti, domišljije. To mi je potrdila tudi 

mentorica. V prvem triletju so imeli zelo strogo učiteljico, premalo so se zabavali, 

malokrat je dovolila, da je njihova domišljija dobila krila, pa čeprav je ravno domišljija 

začetek na poti k ustvarjalnosti, ki pa je v naši šoli prevečkrat zapostavljena. Z igro z 

lutkami bi učenci znanja, ki so jih prejemali lahko na njihov način, predelali v igro. 

˝Končno je spet dan, ko sem oživel. Otroci so bili veseli in me 

samoiniciativno povabili na ogled njihovih prizorov z naprstnimi lutkami. 

Vse sem zelo pohvalil, kako so lepe lutke, še posebej Anžeta, ker si 

resnično želim, da bi bil bolj samozavesten fant. Opazoval sem jih, ko so 

izdelovali lutke, bilo je živahno v razredu, med seboj so se že pogovarjali 

in igrali, si pomagali in si posojali pripomočke.˝ 
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Slika 13: Učenec potrpežljivo čaka na škarje 

 

Slika 14: Nasmejani obrazi med ustvarjanjem 
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Slika 15: Nasmeha niso mogle skriti 

 

Slika 16: Oče in sin 
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Slika 17: Slikaj me 

3.9 DAN V ŠOLI 

 

˝Zjutraj sem jih pozdravil, vprašal, kako so. Takoj so mi začeli razlagati, 

da so bili en dan doma zaradi stavke. In jaz, ker sem lutka ne vem, kaj 

je stavka in so mi razlagali s svojimi besedami. Povedali so mi, da so 

včeraj pisali test pri matematiki. Vprašal sem jih ali so kaj utrujeni in so 

rekli, da so, zato sem jim predlagal, da se gremo eno igro. Vodil sem 

minuto za zdravje, in sicer smo se šli račke. Jaz sem bil oče racman in 

sem jih v koloni vodil po razredu. Oni so bile moje račke in so se gibali 

tako kot sem se jaz. Do gibanja je prišlo spontano, ne da bi prej povedal 

kakšna navodila. Učenci so se za mize vrnili bolj nasmejani in polni 

energije. Obljubil sem jim, da jih bom cel dan opazoval, kako bodo 

sodelovali in da se bom zagotovo še kaj oglasil.˝ 

Miha sem danes vzela v roke iz več razlogov. Pripravljam ure, med katerimi morajo 

učenci veliko razmišljati. Vsak dan bolj, konec tedna se jim na obrazih vidi, kako so 

utrujeni. Zjutraj sem jih z lutko želela motivirati za delo že na začetku pouka. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                    Aleksandra Vidmar; diplomsko delo 

27 
 

Resnično ima lutka čudežno moč, učenci so se trudili, med odmori so me spraševali 

ali jih Miha res opazuje … V roke sem jo vzela tudi, ker je bila na urniku danes 

likovna vzgoja. Zanimalo me je ali je Anže, preko lutke, že dobil kaj samozavesti. Kaj 

pa je fant delal in odgovarjal pri likovni vzgoji pa najbolje ve Miha. 

˝Med likovno vzgojo so bili vsi zelo ustvarjalni, zelo sem jih pohvalil, 

razlagali so mi, da so morali najprej iz krompirja izrezati štampiljke in da 

zdaj tiskajo vzorce na oblačila. Noben učenec ni ničesar komentiral, ko 

sem prišel do Anžeta in pohvalil izdelek. On pa je takoj povedal, da mu 

je štampiljke pomagala narediti učiteljica Sandra, ker sam ni znal. 

Povedal se mu, da ni edini v razredu, ki mu je pomagala in da to ni nič 

takega ter da bodo nastale čudovite hlače. Ob tem mojem komentarju 

pa se je le nasmehnil.˝ 

Sama sem vesela in malo manj vesela ob enem. Napredek pri fantu je zelo počasen. 

Zdi se mi, da bi lutka bolj učinkovala nanj pri dodatnih urah, kjer bi bil učenec sam z 

lutko in dodatnim učiteljem. Ker pa je učenec šele v postopku, teh dodatnih ur ne 

dobiva. Občutek imam, da včasih lutki verjame, včasih pa ne. Učiteljica me je 

opozorila, da naj bom pripravljena, če bo med urami kar začel jokati. Učenec v celem 

mesecu moje prisotnosti ni potočil niti ene solze, kar je mentorico močno pozitivno 

presenetilo. Pri dveh preverjanjih znanja je nakazoval, da bi začel, vendar jokal ni. 

Nanj sta imela močan vpliv moja prisotnost in tudi prisotnost lutke. 

3.10 DAN GLEDALIŠČA 

 

Danes smo imeli pri glasbeni vzgoji lutkovno gledališče. Otroci so se morali naučiti 

pesem Kaj le misli mucka in zaigrala sem jim lutkovno predstavo. Učenci so bili 

motivirani, že takoj na začetku, ko sem v razred prinesla doma narejeno lutkovno 

gledališče. Učenci so bili navdušeni nad gledališčem in tudi nad izdelanimi lutkami. 

Že to jih je močno motiviralo, zato jih za ogled predstave niti nisem posebno 

motivirala. Gledali so z odprtimi usti in ves čas odgovarjali lutki, se upevali ali kako 

drugače sodelovali z lutko. 
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Učenci se do mojega prihoda pesmic niso nikoli naučili na pamet, saj jim je mentorica 

napisano besedilo dala, oni so ga le prilepili v zvezek. Pri meni pa smo se eno 

pesem že naučili in potrebovala sem kar precejšen del ure, da so si besedilo 

zapomnili, zato sem želela narediti majhen preizkus moči lutke. Današnjo uro sem 

uporabila enake metode za učenje nove pesmi kot prejšnjo uro, ko smo se učili drugo 

pesem, le da sem današnjo uro z lutko ponazarjala besedilo.  

Učenci so si veliko hitreje zapomnili besedilo te pesmi, ki so jo spremljale lutke, kot 

besedilo prejšnje pesmi brez lutk. 

Njihova naloga je bila, da si na isto melodijo izmislijo vprašanje in odgovor. Težko se 

jim je bilo izpostaviti in zapeti pred celim razredom. Samo dva v razredu sta si upala 

pa še to po velikem spodbujanju in prigovarjanju. Ko so imeli v roki lutko, so zapeli 

vsi brez problema. 

Naredili so dvodimenzionalne lutke iz risalnega lista. Lutko so pritrdili na palčko. 

Sami so si lahko izmislili, kaj bodo naredili. Nastajale so žirafe, kužki, hiša, netopir, 

muce …  

Občutek imam, da so bili pri tej dejavnosti z lutkami najbolj ustvarjalni. Mogoče zato, 

ker so res imeli neomejene možnosti. Predpisana je bila le melodija vprašanja in 

odgovora, vendar so spremenili tudi to po svoje. Poljubno so se dali v pare, lahko 

rečem, da je potekalo čisto spontano, kot da bi že vnaprej vedeli kdo bo skupaj. 

Dogovarjali so se, kdo bo pel vprašanje kdo odgovor, katere lutke bodo nastopale. 

Vse je potekalo mirno, brez prerekanja, a z navdušenjem.  

Nekateri učenci so zaigrali kratek prizor, večina pa je z lutkami le zapela vprašanje in 

odgovor. Med seboj pa so se igrali že med nastajanjem lutk. 

Ura je bila uspešna, učenci so bili ob koncu ure veseli in ponosni nase, da so si upali 

zapeti. Anže je bil bolj zadržan, a po moji pohvali in spodbudi se mu je videlo, da je 

vesel, da mu je uspelo. 

Naslednji dan mi je ena od učenk prinesla pokazat, da je doma naredila dve lutki iz 

nogavic, dve mucki. Povedala mi je, da se je doma igrala gledališče. Učenci so bili 

navdušeni nad lutkami, le navajeni niso takih metod dela in si ne upajo toliko, kot če 

bi bili tega vajeni. Poleg tega me je učiteljica opozorila, da so imeli prva tri leta zelo 
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strogo učiteljico. Želela bi poudariti, da učenci v najpomembnejših letih niso v celoti 

razvijali ustvarjalnosti, sproščenosti pri pouku … Kot sem že omenila, se to opazi 

posebej pri likovni in glasbeni vzgoji, kjer so izdelki podpovprečni. Seveda ne 

moremo kriviti samo učiteljice, mislim pa, da bi se dalo potegniti neke vzporednice. 

˝Otrokom moramo omogočiti čim več nastopanja pred sošolci, učenci iz sosednjih 

razredov in starši. Vsak uspešen nastop pomeni stopničko višje pri oblikovanju 

samopodobe. Kako pomembna je pozitivna samopodoba, vemo. Zlasti v prvih šolskih 

letih lahko veliko prispevamo k njenemu oblikovanju. To je nujno, saj je samopodoba 

ena izmed pomembnih dejavnikov učne uspešnosti˝ (Mikuš, 2002). 

 

Slika 18: Gledališče in lutke, nad katerimi so bili navdušeni 
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Slika 19: Lutka, ki zastavlja glasbena vprašanja 

 

Slika 20: Učenci so si ob lutkah hitreje zapomnili besedilo 
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Slika 21: Le kaj bo nastalo? 

 

Slika 22: Nastala je žirafa 
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Slika 23: Nastal je netopir 

 

Slika 24: Nastal je deček 
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Slika 25: Nastala je hiša 

 

3.11 DAN ŽALOSTI 

 

˝Zjutraj sem jih pozdravil in opazil, da imajo vsi s seboj zobne ščetke in 

zobno pasto. Bil sem žalosten, ker jaz pa ju nisem imel s seboj. Pa se je 

ena deklica oglasila, da mi bo pa kar ona posodila … ooo sem kar zardel. 

Ko je potem prišla gospa zobozdravnica, so si vsi umivali zobe, so se 

takoj spomnili še name, pa sem kar rekel, da si jih bom jaz pa kar doma 

umil. Anžeta sem pohvalil, kako lepe zobe ima in če me bo naučil 

pravilnega umivanja. In kar takoj mi je začel razlagati in kazati.˝ 
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Danes sem vzela v roke Mihca, ker je Anžetu umrl dedek. Tako brezskrbno je to 

povedal, da mu skoraj nisem verjela. Tudi, ko ga je Miha spraševal, deček ni nič 

pokazal, da mu je hudo ali kaj čuti, samo povedal je Mihcu, da mu je umrl dedi. 

˝Bil sem žalosten z njim in pokazal sem mu, da ni sam v tej žalosti. 

Povedal se mu, da se lahko k meni vedno zateče po nasvet ali pa samo 

družbo. Povedal sem mu še, da je dober fant in da mu gre dobro v šoli, 

zato naj bo ponosen na to. Joj, ko bi vi takrat videli njegove oči in 

njegovo držo. Oči so mu sijale in njegova drža je naenkrat postala 

pokončna. Vedel sem, da mu moje besede veliko pomenijo.˝ 

3.12 ZADNJI DAN V ŠOLI 

 

˝Ja, jaz ne maram slovesa in sem se želel čim prej posloviti. Sem jim 

rekel, da se še kaj oglasim. In, da to resno mislim. Vsi so imeli žalostne 

obraze in so rekli, da me bodo pogrešali in da naj kar še pridem. 

Vsakemu sem potem pritisnil enega lupčka na lička. Nekaterim fantom je 

bili zelo nerodno, a so mi vseeno pustili.˝ 

Zame ni bilo lahko slovo. Počutila sem se njihova, vzeli so me za svojo in verjamem, 

da mi je pri tem močno pomagala lutka. Ko sem se poslavljala, so me dekleta objela, 

nekatere spustile nekaj solzic, tudi dva fanta sta se opogumila in me objela, vsi drugi 

fantje pa so le gledali, se obračali stran in jim je šlo na smeh. Anže je le stal in gledal. 

Videla sem ga, kako si me je želel objeti pa mu nekaj znotraj ni pustilo. Tudi učiteljica 

je opazila in ga spodbujala, naj me objame. Pa ni mogel. Učiteljica je rekla, da tega 

pač ne pozna doma in mu je tuje. Takrat pa mi je bilo resnično hudo za tega fanta. Ali 

ni škoda, da je sistem tako naravnan, da vse tako dolgo traja, da učitelji brez 

ustrezne dokumentacije nič ne morejo narediti. Na koncu, ko pomislim za nazaj … 

Bilo je prijetno in toplo med nami, stkalo se je ne le petnajst vezi med mano in otroki, 

ampak šestnajst, ker so otroci vključili še Mihca. 
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3.13 NI ŠE KONEC ALI KONČNO SPET V ŠOLI 

 

˝Spet je prišel april, leto dni pozneje. Skupaj s Sandro sva obujala 

spomine na otroke in kako sva jih skupaj poučevala, ko mi kar naenkrat 

oznani, da jih bova šla obiskat. Oooo, kako sem bil vesel, komaj sem 

čakal, da vidim ali se me še spomnijo.˝ 

… 

˝Hmmm … kako naj vam povem, otroci so skakali, vriskali in se smejali 

do ušes, ko so zagledali mene in Sandro. Vsi so se rokovali z mano in 

preizkusili so me ali se še spomnim njihovih imen. Uh, težka naloga, 

ampak z malo njihove pomoči mi je uspelo. Vesel sem bil, da me niso 

pozabili. Ena od deklic mi je povedala, da je bila pred kratkim na morju 

in da sta ji dve drevesi zelo pri srcu, enega je poimenovala Sandra, 

drugega pa po meni, Mihec. Lahko si mislite, kaj to pomeni in koliko je to 

vredno. Še lepše je bilo brati njihove zapise občutkov, ki so jih zapisali. 

Veliko se jih je spomnilo, kako smo se zabavali lansko leto. Prehitro je 

minilo, a vem, da me ne bodo pozabili.˝ 
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4. ZAKLJUČEK 

 

To diplomsko delo ni klasično zasnovano, najprej teoretično izhodišče in nato 

empirični del, ampak so moje zapisane izkušnje podkrepljene s teorijo ali obratno. 

Poudariti želim, da sama močno verjamem v moč lutke, zato sem si upala iti z njo v 

razred in delati spremembe. Ob hitrem tempu življenja velikokrat pozabimo na 

umetnost in kulturo, kot so razni muzeji, gledališča, opera, ne nazadnje sprehod v 

naravo; zavedati pa se moramo, da učitelj v vzgojno-izobraževalnem procesu na 

umetnost in kulturo nikakor ne sme pozabiti.  

V diplomskem delu so zapisi dokaz, da je lutka odlično motivacijsko sredstvo. Danes, 

ob presežku televizij, računalnikov in drugih tehnoloških naprav, je veliko učencev s 

pomanjkanjem pozornosti ali pa je njihova pozornost kratka in šibka. Lutka vedno 

pritegne vsakega učenca, če pozornost izgubi jo ponovno pritegne z različnimi 

vzkliki, z igro kot sem naredila jaz, ko je Mihec vodil gibanje po razredu, ali pa že 

samo s tem, da se lutka v razredu pošali in naredi novo delovno vzdušje.  

Učenci se različno hitro učijo in različno hitro dojemajo učno snov, z lutko kot metodo 

poučevanja pa učencem snov predstavimo na zanimiv in včasih igriv način. Iz lastnih 

izkušenj lahko povem, da si tako predstavljeno snov lažje zapomnimo in v spominu 

nam ostane dlje časa. Iz zapisov je vidno, da so si tudi učenci v mojem primeru 

pesem, ki so se jo naučili s pomočjo lutke hitreje in v celoti naučili kot pesem, ki so jo 

ponavljali za mano po metodi odmeva. 

V mesecu dni je mentorica opazila spremembe pri nekaterih učencih, postali so bolj 

družabni, bolj odprti in dovzetni do sošolčevih predlogov, večkrat so prišli do 

mentorice in ji povedali, da jim kaj ni všeč ali pa so povedali, da si nekaj želijo, kar 

prej niso delali. Sama sem te spremembe težko opazila, ker učencev nisem poznala 

od prej, sem pa opazila razliko od začetka meseca in na koncu meseca. Fant, Anže, 

je postal malenkost bolj samozavesten, kar se je opazilo predvsem med odmori, ko 

se je družil s sošolci in so pohvalili njegov novi del obleke ali pa je od doma prinesel 

kakšno igračo in so se z njo igrali drugi. Pred mojim prihodom je mentorica rekla, da 

bi ob pohvali le negiral pohvalo in je ne bi sprejel, po posredovanju lutke, je pohvalo 

sprejel in naslednji dan prinesel še več igrač. Vesela sem, da je Mihec pomagal 

učencu, vsaj malo dvigniti njegovo samozavest.  
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˝Zame to ni bila težka naloga. Vedno, ko sem bil ob njem ali ko je 

naredil kakšen izdelek ali ko je dobro opravil kakšno nalogo ali pa le ob 

malenkosti, ko je sam iniciativno dvignil roko, da bo odgovarjal. Preko 

mojih pohval si je Anže ponovno povrnil zaupanje v lastne sposobnosti. 

Večkrat, kot sem ga pohvalil, bolj si je krepil samozavest in njegov nivo 

motivacije za delo je vidno rasla. Vsakokrat, ko sem se oglasil me je 

spremljal z očmi in čakal kdaj ga bom ogovoril in pohvalil.˝ 

Tudi na emocionalnem področju je Anže napredoval, vendar pa je bilo za temeljne 

spremembe premalo časa. 

Spremembe so bile očitne in mentorica, ki prej nikoli ni uporabila lutke, mi je ob 

koncu obljubila, da bo lutke večkrat vključila v proces izobraževanja, saj želi tudi ona, 

da bi se učenci pri pouku celostno razvijali in ne le strmeli za rezultati. 

Močno sem se navezala na učence in težko mi je bilo, ko smo se poslovili, čez leto 

dni, ko sem jih ponovno obiskala z Mihcem v roki pa nama je obema zaigralo srce. 

Zakaj? Ker sva prebirala te zapise … 
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Da so se naju učenci resnično razveselili, najbolj dokazuje zapis učenke, ki je lansko 

leto ni bilo v njihovem razredu in se jim je pridružila letos. 
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