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POVZETEK

V diplomski nalogi predstavim spodbudno okolje kot pomemben dejavnik v otrokovem
razvoju.
V teoretičnem delu predstavim igro kot otrokovo osnovno dejavnost, preko katere spontano
prehaja na igro vlog, ki je osnova za gledališke dejavnosti. Otrok se vživlja v vloge v dramski
igri ali preko lutk, v svoji spontani igri. Odrasli spontano igro prepoznavamo in ji dodajamo
elemente gledališke igre. Pomembna je osredotočenost na proces in ne končni produkt.
Spodbudno okolje je tisto, ki otroku nudi prostor, čas in sredstva za samostojno raziskovanje
in učenje. Odrasli pa smo tisti, ki ga z otrokom sooblikujemo. Otrok, ki bo v procesu aktivno
udeležen, bo notranje motiviran in pridobljeno znanje bo trajnejše.
V empiričnem delu predstavim primere iz prakse. Lutka v vzgojiteljevih rokah je spodbuda za
otroka, da želi oblikovati lastno lutko ter z njo po lastnih zamislih oblikovati zgodbo in
vstopiti v interakcijo z drugimi. Prav tako je ogled gledališke predstave spodbuda za otroka,
da želi zgodbo poustvarjati in svojo predstavo odigrati ostalim otrokom ali staršem.
Menim, da izvajanje gledaliških dejavnosti pomembno vpliva na komunikacijo med otroki ter
med otroki in vzgojiteljico.

Ključne besede: spodbudno okolje, igra, gledališke dejavnosti, dramska igra, lutka
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ABSTRACT

The diploma thesis presents a stimulating environment as an important factor in child's
development.
In the theoretical part, a play is presented as a basic activity of a child through which he
spontaneously passes on a role-playing game which is the basis of theatre activity. The child
becomes accustomed to the roles in drama play or in puppet-show created by his spontaneous
play. The adults recognize this spontaneous play and add the elements of theatre play to it. It
is important to focus on the process and not on the final product.
A stimulating environment is the environment that offers a place, the time and the means to a
child for an independent research and learning. And the adults are the ones that help to shape
it together with a child. The child that will be actively participating in the process, will be
intrinsically motivated and the acquired knowledge can be more permanent.
In the empirical part, the examples from practice are presented. A puppet in the hands of an
educator is a motivation encouraging the child to create his own puppet and create a story
with it based on his own ideas, and to engage in interaction with the others. Besides, the
assistance to a theatre play presents a motivation for a child wishing to reproduce its story,
and to perform the play in front of other children or parents.
I believe that performing the theatre activities has a significant impact on the communication
among the children, and the children and their educator as well.

Keywords: stimulating environment, play, theater activities
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1 UVOD

»Potrebno je ohranjati domišljijo, zaupati radovednosti otrok; odrasli pa moramo poskrbeti
za prostor, čas in situacije, v katerih lahko otroci eksperimentirajo s »če bi bilo«, še preden
padejo na tla realnega sveta.« (M. Mead, v Korošec,2002, str. 41)
V svoji diplomski nalogi bi rada pokazala, da je spodbudno okolje pomemben dejavnik v
otrokovem razvoju. V okolju, ki bo otroka vodilo k aktivnosti, bo otrok širil svoje obzorje in
znanje. To pa bo bolj trajno in smiselno. Okolje je vse, kar otroka obdaja. Spodbudno okolje
vključuje pestro izbiro materialov in sredstev, ki so otroku vedno na voljo, ter prostor in čas,
da z njimi raziskuje. Interes odraslih ter prepoznavanje otrokovega dela kot pomembnega pa
otroku nudi zadovoljstvo in spodbudo za nadaljevanje. Odrasli smo tisti, ki mu moramo
pripraviti okolje, v katerem bo otrok vedno znova iskal nove rešitve, nadgrajeval svoje znanje
ter se razvijal na čustvenem in kognitivnem področju.
Skozi igro, ki je otrokova osnovna dejavnost in za katero je notranje motiviran, se otrok uči in
spoznava svet okoli sebe. V svojo prosto igro spontano vnaša igro vlog. Prevzema vloge, ki
jih opazuje okoli sebe, in začne uporabljati simbolne predmete. Igra vlog je osnova za
gledališke dejavnosti. Otrok se vživlja v vloge v dramski igri ali preko lutk. Z gledališkimi
dejavnostmi gradi pozitivno samopodobo in rešuje notranje konflikte. Lutka mu nudi
možnosti za lažje vključevanje v skupino, saj preko nje ni direktno izpostavljen, temveč mu
nudi ščit. Je posrednik, ki zmanjšuje stresno situacijo. Otrok ji lažje zaupa in je ob njej bolj
sproščen.
Predvidevam, da spodbudno okolje za razvoj gledaliških dejavnosti v vrtcu otrokom nudi
možnosti za razvoj na različnih področjih. Preko njih se otrok uči dogovarjanja in sodelovanja
z vrstniki, se vključuje v okolje in spoznava svet, v katerem živi, ter gradi svojo samostojnost.
V empiričnem delu sem otrokom pripravila dejavnosti s področja gledališke umetnosti.
Zanimalo me je, ali bodo le-te za otroke spodbuda za razvoj gledaliških dejavnosti.
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2 IGRA KOT OTROKOVA OSNOVNA DEJAVNOST

Otroštvo je doba, v kateri otrok sprejema informacije, ki mu omogočajo uspešno vključitev v
okolje, hkrati pa je tudi obdobje intenzivnega učenja. Otrokova osnovna dejavnost v tem času
je igra. Skozi njo se razvija in spoznava svet okoli sebe ter zadovoljuje svoje potrebe. Za
otroka je pomembna sama dejavnost, ne pa cilj, ki se lahko med igro tudi večkrat spremeni.
Za igro otrok ne potrebuje zunanje spodbude, saj je svobodna dejavnost, za katero je sam
notranje motiviran. V njej je vedno aktivni udeleženec, kjer presega meje realnega sveta, meje
odrasle logike in sedanjega časa. Skozi igro razvija gibalne spretnosti, nadzoruje svoje telo in
zaznava svet okoli sebe, nauči se sodelovanja z drugimi otroki in reševanja konfliktov ter se
sooča z lastnimi čustvi. Oblikuje svoj svet pretvarjanja, kjer ima priložnost izražati svoja
notranja doživljanja (Nemec, Krajnc 2011).
Igra je lahko za otroka tudi terapevtska, saj v njej lahko izživi tudi negativne doživljaje, kot na
primer ljubosumje, želje po posedovanju, veljavi, zmagi pa tudi po uspehu, ljubezni,
sprejetosti ... Skozi domišljijski svet prepoznava omejitve, ki mu jih postavlja realni svet.
Skozi igro doživlja različne vloge v odnosu do drugih in tudi druge doživlja v različnih
vlogah do njega samega. Postopoma bo z razvojem sam zmožen razlikovati med tistim, kar je
njegov domišljijski svet, in tistim, kar je realnost. Prav skozi domišljijsko igro otrok ureja
svoj notranji svet in zmešnjavo v njem ter vzpostavlja kontrolo realnosti in jo predeluje
(Praper, 1995).
Ena izmed vrst iger je simbolna igra, ki jo imenujemo tudi igra pretvarjanja. Zasledimo jo že
pri zelo majhnih otrocih, okoli prvega leta starosti, in je značilna za obdobje otroštva, do
približno šestega leta starosti. Najbolj preprosta simbolna igra se kaže kot posnemanje. Otrok
tisto, kar vidi, neposredno posnema, na primer prisloni predmet k ušesu in se pogovarja, tako
kot to počnejo odrasli okoli njega. V svoji simbolni igri uporabi predmet, ki dejansko obstaja,
ali simbolni predmet, ki nosi pomen (npr. kocka lahko predstavlja telefon). Otrok uporablja
manj strukturirane materiale in predmete, s tem pa spodbuja lastno ustvarjalnost (Nemec,
Krajnc, 2011).
Ustvari lastni domišljijski svet, v katerem izraža tisto, kar se dogaja okoli njega, vendar se
hkrati oddalji od konkretne situacije (Korošec, H., 2009). Simbolna igra mu nudi prostor, v
katerem lahko situacije iz realnega življenja izživi na sproščen način.
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Otrok mora v simbolni igri slediti tudi pravilom, ki jih določena vloga nosi. Torej, če v igri
prevzame vlogo kupca, mora upoštevati pravila, ki jih v odnosu do prodajalca narekuje
njegova vloga. Med simbolno igro poteka več miselnih procesov, ki ustvarjajo kontekst za
razvoj otrokovih višjih psihičnih procesov. V igri ohranja simbolni pomen različnih
predmetov (npr. kocka je telefon, škatla je medvedkov dom ...) ter razvija sposobnost
reverzibilnosti, da se po nekem času iz prevzete vloge »vrne« v svojo lastno identiteto
(Marjanovič Umek, 2012). Z razvojem simbolne igre je tesno povezan kognitivni razvoj, saj
je ta pogoj za njen razvoj. Sposoben mora biti obvladovati svoj egocentrizem in imeti razvito
sposobnost reprezentacije (Marjanovič Umek, 2001).
Vključevanje v simbolno igro z več otroki je nadgradnja in preide v igro vlog, ki pa ji
pravimo tudi sociodramska igra. Pri njej mora otrok poleg prevzemanja vlog, razumevanja
simbolnega pomena predmetov in pretvarjanja vzpostavljati tudi odnose z drugimi otroki, z
njimi sodelovati, se verbalno sporazumevati in v igri vztrajati. Če želi igro razširjati in biti v
njej aktivno udeležen, mora razvijati svoje verbalne sposobnosti. Z drugimi otroki se
pogovarja, dogovarja in rešuje konflikte (Marjanovič Umek, 2012). Otrok tako razvija
sposobnosti za vzpostavljanje prijateljskih odnosov in ima možnost dojemanja sebe kot del
skupine. Počuti se vključenega in pomembnega, tako pa gradi na pozitivni samopodobi.
Vzgojitelj je tisti, ki z opazovanjem prepoznava otrokovo spontano igro vlog in jo sprejema
kot pomemben vir informacij. Vključuje se z namenom, da omogoči otroku nove izkušnje in s
tem višji razvojni nivo. Ena od spodbud za razvoj je tudi dodajanje elementov gledaliških
dejavnosti. Bistvena razlika med spontano igro otrok in gledališko igro je tretja oseba oziroma
občinstvo. To je dejavnik, ki daje igri nov pomen. Otroci ustvarjajo z namenom, da bi končni
produkt pokazali nekomu drugemu. Ker vzgojitelj gradi na že zasnovani otrokovi spontani
igri, s tem ohrani otrokovo sproščenost, ustvarjalnost in pripravljenost za nadgrajevanje in
raziskovanje, vse tisto, česar ni mogoče nadomestiti z nobeno igralsko tehniko (Korošec, H.,
2006). Pomembno je, da so otroci aktivno vključeni v celoten postopek nastajanja gledališke
igre in skupaj z vzgojiteljem ustvarjajo v partnerskem odnosu. Otrok, ki ima pomembno
vlogo v vseh stopnjah nastajanja gledališke igre, je za ustvarjanje igre notranje motiviran, ker
v njej ves čas participira.
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3 GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI
Gledališke dejavnosti zavzemajo širok izbor aktivnosti, v katerih se otrok lahko izraža. Vse
aktivnosti temeljijo na otrokovi igri. Vloga vzgojitelja je pomembna z vidika zagotavljanja
ustreznega okolja in soustvarjanja z otrokom. Vzgojitelj je tisti, ki lahko skozi gledališke
dejavnosti otroku približa različna področja kurikula, mu s tem omogoča aktivnejše
spoznavanje sveta okoli sebe in možnosti čustvenega odzivanja nanj, na problemske in
vsakdanje situacije (Geršak in Korošec, 2011).
Skozi gledališke dejavnosti otroka vodimo k samostojnemu raziskovanju, samoizražanju ter
posredovanju konceptov, idej ter izražanju čustev. Vzgojitelju je pomemben proces, ki vodi
do uprizoritve, saj otrok ob tem usvaja pomembne kurikularne cilje (Korošec, 2010).
3.1 Gledališke dejavnosti v povezavi s kurikulom za vrtce

Umetnost je področje dejavnosti, ki otroku omogoča razvijanje ustvarjalnih potencialov na
vseh razvojnih področjih. Z umetnostjo otrok komunicira in se v njej izraža, v njej lahko
predstavi svoja čustva in doživljanja. Pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja
in duševnega zdravja so izkušnje na področju umetnosti (Bahovec in sod., 2007).
Cilji, ki se nanašajo na gledališke dejavnosti, so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, na
področju umetnost.
o

o

Globalni cilji (Bahovec in sod. 2007: 38):



doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,



razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,



spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,



razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,



razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških spretnosti.

Cilji (Bahovec in sod. 2007: 38–39):



spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,



spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote,
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doživljanje in spoznavanje umetniških del,



razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,



negovanje in razvijanje individualnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja,
izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti,



odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti,



razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav o umetnosti,
komunikaciji, sebi in drugih,



negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov
iz okolja,



negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji in zunanji
svet,



razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega,
estetskega in vrednostnega doživljanja,



doživljanje in spoznavanje komunikacije z dramskimi deli in o njih,



doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti,



razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih,



uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materialom, instrumenti, tehnikami in
tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi,



spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in
prostora.

3.2 Dramska igra

Dramska igra je eno izmed gledaliških izraznih sredstev, za katerega Komensky trdi, da
pomembno prispeva k otrokovemu vsestranskemu razvoju, ki ga uči primernega vedenja.
Singer pa poudarja, da sta sposobnost prevzemanja različnih vlog in sposobnost domišljije
nujno potrebni v otrokovem razvoju (Bredikyte, 2002).
Otroci so v igri »kot da« sproščeni in se z njo distancirajo od realnosti ter tako lažje razrešijo
notranje konflikte, ki jih doživljajo. Soočeni so z nekim problemom, pot reševanja pa je
5
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odvisna od okoliščin, v katerih skupina dela, ter od improvizacije in domišljije posameznikov
v skupini. Vzgojitelj želi otrokom ustvariti priložnosti za pridobivanje različnih izkušenj,
skozi katere bodo lažje razumeli medčloveške odnose ter se vživeli v življenje drugih ljudi, ob
tem pa iskali alternativne možnosti za reševanje konfliktov in se odzivali na situacije. Z
gledališkimi dejavnostmi ustvarjamo domišljijski svet, v katerem otrok lahko pridobi vse te
izkušnje, pripomorejo pa tudi k otrokovemu boljšemu čustvenemu, socialnemu in
intelektualnemu razvoju. Poglavitno so namenjene razvijanju otrokove ustvarjalnosti ter
ustvarjanju sproščenega okolja za sodelovanje, saj je primarnega pomena proces, v katerem se
te dejavnosti odvijajo. Gledališke dejavnosti so lahko sredstvo za učenje, socializacijska
aktivnost, terapevtska tehnika ali preprosto oblika umetnosti. Ne smemo zanemariti, da jih
tudi vzgajamo za razumevanje in spremljanje gledališke umetnosti (Korošec, 2006).
Vzgojitelj otroku ponudi različna sredstva za izražanje, materiale, predmete, primerno
organiziran prostor, oblikuje tematske kotičke, sodeluje pri razvijanju zgodbe ter namenja
otroku pozornost in kaže zanimanje za njegovo igro. To otroka spodbuja k nadaljevanju in mu
daje občutek pomembnosti in sprejetosti (Geršak in Korošec, 2011). Otroka spodbuja in mu
daje povratno informacijo, da je dobro in prav tisto, kar je otrok sposoben narediti, to pa mu
pomaga pri razvoju njegove pozitivne samopodobe in večanju samozavesti. Dopušča mu, da
sledi svoji domišljiji in ustvarjalnosti. Tako osmisli svoje delo, ki postane zanj zanimivejše.
Dramsko ustvarjanje je nadgradnja otrokove igre vlog, ki je njegovo naravno izrazno
sredstvo. Vzgojitelj jo prepoznava in povzdigne na višjo raven. Dodaja ji besede, slike, gibe
in zvoke. Spontana igra vlog tako preide v dinamično sodelovanje otrok in odraslih. Da se
dramska igra razvija, je potrebna želja otroka po nastopanju pred publiko. Spodbuda za
ustvarjanje lastne predstave je lahko tudi obisk pravega gledališča in ogled gledališke
predstave (Hohmann in Weikart P., 2005). Otrok doživi vznemirjenje ob vstopu v novo
stavbo. Dvig zavese, osvetljava, različni zvoki ter zgodba ga aktivno vključijo v predstavo na
emocionalni ravni.
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3.3 Lutka

Lutka je eno izmed izraznih sredstev gledaliških dejavnosti. Je posrednik med igralcem in
občinstvom, vez med občinstvom in igralcem, hkrati pa vzpostavlja čustveno distanco med
njimi. V tem odnosu ima dve vlogi:
 Kadar je v rokah otroka, se ta lažje sprosti in bolj odprto komunicira, saj mu predstavlja
»ščit«, da v komunikaciji ni neposredno izpostavljen.
 Lutka je tista tretja oseba, ki ji otrok lažje zaupa, saj zmanjšuje stresno situacijo v
komunikaciji med njim in vzgojiteljem.
S pomočjo lutke otrok vzpostavlja komunikacijo z okoljem na besedni in nebesedni ravni.
Lutka je tretja oseba, ki igralcu omogoča, da se od občinstva distancira in skozi njo prenaša
svoja občutenja. Otrok ima možnost, da izhaja iz sebe, razvija individualne sposobnosti ter
komunicira na izviren in oseben način. Sporočanje z lutko bogati otrokov čustveni in socialni
potencial, pomaga mu pri komunikaciji z okoljem in pri gradnji pozitivne samopodobe. Tak
otrok je sposoben komunicirati na verbalni in neverbalni ravni, zato je sproščen in
samozavesten (Korošec, 2002).
Odrasli smo za otroka avtoriteta, predpostavljena, ki si je ni izbral sam. Lutka, ki si jo otrok
sam izbere, pa je na drugi strani vzor ali avtoriteta, ki ji otrok lažje zaupa brez zadrege ali
sramu. Zmanjšuje stresno obliko komunikacije iz oči v oči. Otrokova komunikacija skozi
lutko je bolj igriva, sproščena in prijetnejša. Ohranja otrokovo dostojanstvo in gradi ter utrjuje
pozitivno samopodobo. Lutka je tista, ki prevzame nase grajo ali pohvalo, krivdo ali zaslugo.
Naslovnika se ne dotakne neposredno, zato ne pušča globokih duševnih ran (Majaron, 2002).
Otrok se najbolj varno počuti v okolju, v katerem živi. Lutka mu pomaga krog znanega okolja
razširiti. Vsi predmeti, ki nas obkrožajo, so lahko lutke, ni predmeta, ki ga ne bi bilo mogoče
oživiti in mu dati novega, simboličnega pomena. Otroku omogočimo pogled na tematiko z
druge plati, ko mu damo možnost, da oživi predmete in stvari iz narave, ki ga obkrožajo. Ob
tem otrok ustvarja prizore, v katere vključi osebe in druga bitja iz učne teme. Sistematična
uporaba lutke in gledaliških dejavnosti na različnih vzgojno-izobraževalnih področjih ustvarja
pogoje:
 za razvoj otrokove kreativnosti skozi samostojno in spontano gledališko igro,
 za širjenje besedišča,
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za razumevanje simbolov in



za seznanjanje z jezikom neverbalne komunikacije (Korošec, 2002).

Lutka je motivacijsko sredstvo za vživljanje v situacije. Skozi njo otrok sporoča svoje veselje,
stiske ali posreduje znanje (Korošec, 2002). Je tista, ki ji otroci zaupajo, se z njo sproščeno
pogovarjajo, je njihov zaupnik in zaveznik ter jih popolnoma čustveno prevzame. Otroku
omogoča izkustveno učenje. Z lutko se otrok uči komunikacijskih in socialnih veščin,
predvsem reševanja konfliktov, solidarnosti, empatije ter medsebojne pomoči in sprejemanja
različnosti. Uči se tudi izražanja čustev na sprejemljiv način, ko zaigra prizor, kjer lahko
čustva izrazi. S tem se osvobodi, razreši notranje konflikte ter uri sposobnosti za reševanje
konfliktov.
Otrok, ki ima možnost oživljati predmete iz svojega vsakdanjega življenja, lahko vidi svet še
z druge perspektive in probleme dojema z drugih stališč. Skozi svet lutk vnaša red in ureja
zmešnjavo realnega sveta na njemu in njegovi razvojni stopnji razumljiv način. S tem razvija
čustveno inteligenco, toleranco in empatijo (Ivon, 2010).
Z lutko kot izraznim sredstvom se otrok lahko sreča že ob vstopu v vrtec. Pomaga mu sprejeti
novo okolje in premagati strah pred ločitvijo od staršev. Lutki otrok zaupa, preko nje lažje
vzpostavi komunikacijo z okoljem, ker se z njo lažje sproščeno pogovarja. Lutka je tista, ki
lahko stori marsikaj, kar je v realnosti nemogoče: lahko leti, lahko je kdorkoli in kjerkoli,
lahko govori, čeprav je žival, je neumrljiva in podobno (Majaron, 2002a).
Vsak predmet v človeških rokah lahko oživi in postane lutka. Potrebno je le vzpostaviti odnos
med njo in tistim, ki jo oživlja. Neživemu materialu vdahnemo življenje in dušo (Hamre,
2004). Duša pa je tisto, kar prevzame otroke, saj jo lutka ali predmet v njihovi domišljiji ima.
V očeh otroka ni več neživi material, temveč čisto prava živa oseba. Lutkar je tisti, ki mora
prvi verjeti v čarobnost lutke in njeno moč. Njene magične oživitve ne doseže samo z
gibanjem, temveč s pogledom prenese svojo energijo na lutko (Majaron, 2000). Helena
Korošec pravi celo, da moramo lutki posvetiti vso pozornost in se ji podrediti (Korošec,
2009).
Pogosto lutka v vzgojiteljevih rokah spodbudi otrokovo željo po ustvarjanju in oživljanju
lastne lutke. Uporabijo jo v komunikaciji s samim seboj, s prijatelji ali z drugimi lutkami
(Majaron, 2002a). Z lastnim ustvarjanjem lutke otrok razvija prstne spretnosti, spoznava
načine obdelave materialov (rezanje papirja, žaganje lesa, oblikovanje gline ...), meša barve in
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različne materiale ter spoznava različna orodja in njihovo uporabo. Končni izdelek je njegovo
delo, v katerega je vložil svoj trud, energijo in znanje, zato ga ceni in spoštuje tudi delo svojih
vrstnikov (Majaron, 2000). Lutka, ki jo otrok ustvari sam, je takšna, kot si jo je sam zamislil
v svoji domišljiji. Zmore, kar otrok želi, da zmore. Njen karakter je takšen, kakršnega si je
zamislil, in pove, kar otrok želi, da pove.
Ustvarjanje lastne lutke je eden izmed prvih korakov prevzemanja aktivne vloge otroka v
procesu soustvarjanja gledališke igre. Sledi oblikovanje zgodbe, scenarija, dogovarjanje in
odločanje o nastopu likov, kateri bodo, kdaj bodo vstopili v igro, priprava prizorov in
predstave. Otroka moramo sprejemati kot enakovrednega soustvarjalca (Korošec, 2009). Le
tako bo otrok notranje motiviran in v procesu ustvarjanja prevzel aktivno vlogo. Tako bo širil
svoje obzorje in se razvijal na čustvenem in socialnem področju.
Otrok, ki ima izkušnje z veliko različnimi tipi lutk, njihovo izdelavo in uporabo, bo tudi sam
pogosteje posegal po njih. Z njimi bo ugotavljal, kaj vse zmorejo, in postopoma prehajal na
raziskovanje z različnimi izraznimi sredstvi. Poleg lutk bo začel spoznavati možnosti telesa,
prostora in časa, prehajal bo na igro z rekviziti, oblačili in vsakdanjimi predmeti. Simbolna
igra bo pogostejša tudi v spontani igri med vrstniki (Kržišnik in sod., 2011).
Lutka je tista, ki otroku omogoča, da je najmočnejši, najhitrejši, skratka vse, kar si otrok
zaželi. Je tista, ki zmore vse, kar otrok v realnem svetu še ne. Z njo lažje sprejema svet okoli
sebe in njegove omejitve.

4 SPODBUDNO OKOLJE
Okolje pomembno vpliva na otrokov kognitivni, motorični, socialni in čustveni razvoj.
Oblikovanje fizično, psihološko in socialno varnega okolja, ki nudi različne, razvojno
primerne materiale, naloge in situacije, pripomore k otrokovemu učenju. To se odvija skozi
samostojno in skupinsko raziskovanje in aktivnosti, z interakcijami med otroki in z odraslimi,
ob uporabi različnih materialov. Vsak otrok se mora počutiti varnega in sprejetega. To krepi
njegovo samozavest, ki jo potrebuje, da bo v aktivnostih sproščen in aktivno udeležen
(Tankersley in sod., 2011).
Spodbudno okolje je pomemben dejavnik v razvoju otrok, ki motivira udeležence k aktivnosti
in hitrejšemu razvoju (Pevec - Semec, 2009). Opredeljuje ga Kurikulum za vrtce v načelu
aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja:
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»[S]talna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki
omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor
tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud« (Bahovec in sod., 2007). V načrtovanem okolju, ki
otrokom omogoča samostojno izbiro, različne materiale, tehnične pripomočke, prostor in čas,
bodo otroci imeli možnost razvijanja svoje samostojnosti, soodločanja, sodelovanja z vrstniki
in odraslimi, ob tem pa bodo gradili svojo pozitivno samopodobo. Želja po raziskovanju jih
bo vodila k izražanju idej in pobud. Ustvarjalnost se bo kazala v sposobnosti proizvajanja
izvirnih, novih in nenavadnih rešitev.
Otrok novo znanje konstruira in ga ne sprejema mehansko, zato je proces usvajanja novih
znanj vsaj tako pomemben kot končni produkt. Samo otrok, ki bo v procesu aktivno udeležen,
kot aktivni člen komunikacije, bo razvijal svoje kompleksne mentalne strukture. Do
preoblikovanja znanja pride, če je otrok miselno aktiven in znanja niso le prevzeta (Pevec Semec, 2009), tako znanje bo trajno in bogato. Otrok se bo naučil samostojno reševati
probleme, vzgojitelj pa bo dosegal cilj razvijanja ustvarjalnega, kritičnega in samostojnega
otroka (Kroflič, 2002).
Batistič - Zorec (2009) pravi, da je otrok dejaven akter svojega razvoja, ta pa je v veliki meri
posledica njegove lastne aktivnosti. Sposoben je aktivno sodelovati pri odločitvah o stvareh,
ki se dotikajo njega, že od najzgodnejših let. Njegova želja po lastni aktivnosti je naravna,
skupaj s spodbudami, ki mu jih nudi okolje, pa tvori nova znanja. Ta niso zgolj posledica
avtomatičnega poučevanja. Otrok nova znanja in razumevanja gradi sam. Informacije iz
okolja preoblikuje in konstruira ter prilagaja lastnemu načinu razmišljanja. Vse to pa se odvija
le, če mu omogočimo, da ob raziskovanju uživa in je sproščen. Le tako bo otrok za učenje
notranje motiviran (Batistič - Zorec, 2012).
Pri zagotavljanju aktivne vloge otroka v procesu njegovega učenja je pomembno okolje. To
mora biti oblikovano tako, da ga k aktivnosti in samostojnosti spodbuja. Nenehno mu mora
ponujati možnosti za odločitve in izbiro materialov. Spodbudno okolje omogoča otroku, da se
osredotoči na svoje interese, da preizkuša svoje zamisli in ideje, da se pogovarja o svojih
dejanjih, da ima zagotovljene razvojno primerne učne priložnosti, rešuje probleme in ima ob
tem podporo odraslega. Spodbudni medosebni odnosi so bistveni za aktivno učenje, saj bo
otrok sproščeno raziskoval le v okolju, kjer se bo počutil varnega in sprejetega. Otrok v
okolju za aktivno učenje daje pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz njegovih interesov, izbira
materiale in se odloča, kaj z njimi početi, ter jih aktivno raziskuje z vsemi čuti. O svojih
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izkušnjah govori in jih ozavešča. Skozi aktivno učenje konstruira znanje, ki mu pomaga
razumeti svet okoli sebe (Hohmann in Weikart P., 2005).
4.1 Kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa vzgojiteljev

Kakovost predšolske vzgoje opisujejo različni standardi. Eni izmed njih so ISSA pedagoški
standardi kakovosti, ki predstavljajo katalog ključnih znanj, sposobnosti, strategij ter
obveznosti vzgojiteljev, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu s filozofijo na otroka
osredotočenih pristopov.
ISSA načela kakovostnega učnega okolja (Tankersley in sod. 2011; 164–192):
o Načelo 6.1 Pedagog zagotavlja učno okolje, ki prispeva k dobremu počutju vsakega
otroka.
Kazalniki kakovosti:


Pedagog oblikuje okolje, v katerem se otroci dobro počutijo in občutijo pripadnost.



Pedagog izkazuje spoštovanje do otrok, tako da kaže interes za njihove občutke,
ideje in izkušnje.



Pedagog oblikuje vzdušje, ki otroke spodbuja k svobodnemu izražanju.



Pedagog oblikuje okolje, ki otroke spodbuja k tveganju, potrebnemu za razvoj in
učenje.



Pedagog spodbuja vsakega otroka k razvoju navezanosti in vzpostavljanju
individualnega odnosa z njim.

o Načelo 6.2 Pedagog zagotavlja spodbudno, varno, zanimivo, inkluzivno fizično okolje, ki
omogoča raziskovanje, učenje in samostojnost.
Kazalniki kakovosti:


Pedagog zagotavlja fizično varno in pregledno učno okolje.



Pedagog oblikuje zanimiv prostor, v katerem se otroci počutijo prijetno in se radi
vključujejo v različne dejavnosti.



Pedagog organizira okolje v smiselno oblikovane interesne kotičke, ki podpirajo
učenje in razvoj otrok.



Pedagog vključuje in ponuja raznovrstna, dostopna, razvojno primerna gradiva, ki
otroke spodbujajo k raziskovanju, igri in učenju.
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Pedagog spodbuja otroke k vključevanju v načrtovanje, urejanje in vzdrževanje
učnega okolja.



Pedagog prilagaja fizično okolje tako, da to zadovoljuje tako individualne potrebe
otrok in potrebe vsega oddelka.

o Načelo 6.3 Pedagog oblikuje okolje, ki pri otrocih spodbuja občutek pripadnosti skupini
in spodbuja sodelovanje v oblikovanju učeče se skupnosti.
Kazalniki kakovosti:


Pedagog sporoča jasna pričakovanja glede vedenja in otroke, ko je to primerno,
vključuje v sooblikovanje pravil.



Pedagog oblikuje okolje, ki temelji na demokratičnih vrednotah in spodbuja
participacijo.



Pedagog dosledno izvaja oddelčno rutino in tako pri otrocih spodbuja
samoregulacijo in samostojnost.



Pedagog usmerja vedenje otrok na podlagi prepoznavanja osebnosti in razvojne
stopnje vsakega posameznega otroka.

Vzgojitelj v vrtcu mora oblikovati okolje, v katerem se bo otrok dobro počutil in se svobodno
izražal. Igralnica mora biti urejena in udobna. Fizično okolje poleg igralnice vključuje tudi
vse ostale prostore vrtca in zunanje površine. Načrtovanje prostora mora biti skrbno, saj dobro
okolje pospešuje neodvisnost otrok, kompleksno igro, socializacijo in reševanje problemov.
Prostor mora biti otroku zanimiv in prijeten. Na voljo mora imeti raznovrstna gradiva, ki so
mu vedno dostopna in primerna za njegovo stopnjo razvoja. Okolje mora biti zasnovano tako,
da otrok lahko v njem zadovoljuje svoje individualne potrebe, hkrati pa omogoča
zadovoljevanje potreb vseh otrok v skupini. To vzgojitelj lahko doseže z organizacijo prostora
in sredstev v igralnih kotičkih. Oblikuje jih za različna področja. V njih so različna vzgojna
sredstva, ki so otroku vedno na dosegu rok ter spodbujajo uporabo na nenavaden in kreativen
način. Igralni kotički nudijo otrokom možnost sodelovanja v manjših skupinah ter jim tako
omogočajo naravno interakcijo. V okolju, kjer se bo otrok dobro počutil, se bo z veseljem
učil, raziskoval materiale in odkrival nove informacije (Hansen in sod., 2000).
Spodbudno okolje ni samo fizično okolje, v katerem se otrok nahaja, temveč je mnogo več.
To so tudi spodbudne interakcije vzgojitelja in dnevna rutina. Vzgojitelj mora biti pozoren, da
udejanja vse kazalnike, če želi oblikovati spodbudno okolje za razvoj otroka. Poskrbeti mora
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za vrsto različnih materialov, ki so otroku vedno dostopni, ter omogočiti otroku dovolj časa in
zagotoviti primeren prostor, da lahko te materiale uporablja. Prisluhniti mora otroku in ga
spodbujati, da v dejavnostih vztraja in da samostojno naredi stvari. Aktivno učenje je odvisno
tudi od pozitivnega odnosa med otrokom in odraslim (Hohmann in Weikart P., 2005).
4.2 Spodbudno okolje za gledališke dejavnosti

Predšolska vzgoja je osredotočena na otroka in zagotavljanje pogojev, kjer bo svoje
sposobnosti razvijal na različne načine, ob tem pa užival svoje otroštvo in hkrati zadovoljeval
svoje potrebe, interese in želje (Bredikyte, 2002). Umetnost je tisto pedagoško področje, ki
zagotavlja okolje in praktično delo, kjer je otrok aktivno vključen v celoten proces, od
organizacije do zamišljanja, ustvarjanja in refleksije. Vzgoja v umetnosti in z umetnostjo
spodbuja otrokov kognitivni, motorični, socialni in čustveni razvoj. Vključevanje gledaliških
dejavnosti, ki so načrtovane redno in kontinuirano, pomembno pripomore k vzpostavljanju
pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini ter spodbuja radovednost in razvoj ustvarjalnih
potencialov posameznikov (Korošec, 2010). Otrok, ki bo imel čas, prostor, svobodo in
podporo, bo z ustvarjalnimi sredstvi raziskoval in preizkušal svoje ideje. Sposobnosti, ki jih
bo na ta način razvil, bodo osnove za dosežke v znanju in odraščanju (Hansen in sod., 2000).
Raziskovanje otrokovega kulturnega in naravnega okolja, obiski galerij in muzejev, ogledi
kulturnih spomenikov, opazovanje življenja v gozdu in na travniku, opazovanje zgradb in
mestnega vrveža, poslušanje zgodb ljudi, spoznavanje poklicev in podobno nudi otroku
spodbude za kreativno izražanje ter raziskovanje z umetniškimi sredstvi (Geršak in Korošec,
2011).
Za sproščeno ustvarjanje z gledališkimi sredstvi so potrebne različne spodbude za
raziskovanje prostora in sposobnosti izražanja z lastnim telesom. Z otroki izvajamo različne
gledališke oziroma gibalno-plesne vaje in igre: vaje za sprostitev, vaje za pozornost, igre
zaupanja in sodelovanja v paru in manjših skupinah, gibanje v prostoru ter improvizacije na
različne teme. Vse te vaje so prav tako pomembne kot vaje gledaliških veščin. Otrok bo v
lastno igro spontano vpeljeval izkušnje in spretnosti, ki jih bo pridobil (Geršak in Korošec,
2011).
Kotiček za umetnost je prostor, ki otroku s pomočjo različnih materialov omogoča kreativne
izkušnje. V njem lahko ustvarja svoje lutke in predmete, ki jih uporabi za izražanje
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domišljijskega in realnega sveta. Pestrost nestrukturiranega materiala otroka spodbudi, da
poseže po njem in si izdela preprosto lutko, ob tem pa uri svoje senzorne spretnosti (Geršak in
Korošec, 2011). To je prostor za raziskovanje. Za otroka mora biti privlačen, v njem pa mora
biti dovolj materialov, s katerimi lahko otrok prosto manipulira in raziskuje njihove lastnosti.
V njem so materiali za slikanje, risanje in rezanje, materiali za modeliranje, kosi blaga,
stiropor, slamice, različen odpadni material in podobno (Hohmann in Weikart P., 2005).
Lutkovni oziroma gledališki kotiček lahko vzgojitelj oblikuje kot samostojni kotiček ali v
sklopu drugega kotička, na primer kotička za igro dom in družina. Priporočljivo je, da je
umeščen v del igralnice, kjer je manj hrupa. Otrok za gledališko ustvarjanje potrebuje mir in
zasebnost. V gledališkem kotičku naj bodo različne industrijsko izdelane lutke, prostor za
lutke, ki jih otroci sami izdelujejo v kotičku za umetnost, kostumi za dramsko igro, različna
oblačila, obutev, pokrivala, maske, kostumi, telesne lutke, kosi blaga, rekviziti, ki jih otrok
izdela za različne kulise, paravan in različni zastori.
Slika 4.1: Gledališki kotiček (Šimnic, 2013)

Poleg kotička, v katerem lahko otrok izraža svojo ustvarjalnost, je pomembno, da se otrok z
gledališčem in gledališkimi dejavnostmi srečuje tudi drugje v okolju (pravo gledališče,
gledališče na ulici, gledališče v drugih igralnicah …). Ogled gledališke predstave je lahko
spodbuda za poustvarjanje gledališke igre in za raziskovanje z videnimi gledališkimi
izraznimi sredstvi. Otrok spoznava, da je za delovanje gledališča potrebno več kot samo
predstava. Že za vstop potrebuje karto, dobi gledališki list, med predstavo se spreminja
osvetlitev, glasba in scena. Vse te elemente lahko otrok vpelje v svoje gledališče, kjer se najde
dejavnost za vsakogar.
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Vloga vzgojitelja
Vzgojitelj je tisti, ki zagotovi bogastvo izzivov iger, zgodb in različnih materialov ter pripravi
prostor, čas in situacije, v katerih bo otrok lahko raziskoval in eksperimentiral (Korošec,
2010). Otroku nudi pestrost kreativnih materialov in interaktivnih spodbud, preko katerih
gradi razumevanje sveta okoli sebe z raziskovanjem. Pestrost izkušenj nudi otroku občutek
varnosti za samostojno raziskovanje sveta zunaj znanega. Vzgojitelj poskrbi, da ima otrok
dovolj časa za raziskovanje. Melaguzzi daje velik pomen multisenzornemu okolju, v katerem
imajo otroci možnost doživljanja čutnih zaznav na različne načine, imenuje ga celo »tretji
vzgojitelj« (Geršak in Korošec, 2011).
Otrok in vzgojitelj sta pri igri partnerja, skupaj jo gradita. Vzgojitelj je tisti, ki se vključuje z
namenom, da igro razširi. To doseže preko interakcij z otrokom, z organizacijo prostora,
predmetov, materialov in s kreativnimi spodbudami. Otroku namenja pozornost, ki je
pomembna za njegov interes za igro. Uporablja širok izbor izraznih sredstev, s katerimi
pomaga otroku postopno razumeti zaplet in tok dogodkov. Prav od vzgojitelja in pestrosti
njegove ponudbe je odvisno, koliko in v kakšni meri bo otrok spoznal gledališka izrazna
sredstva (Geršak in Korošec, 2011). Vzgojitelj v aktivnem okolju poskrbi za pestrost
materialov, s katerimi otrok lahko manipulira, organizira prostor in čas za otrokovo
raziskovanje in nudi otroku podporo za igro. V njej aktivno sodeluje in jo podpira (Hohmann
in Weikart P., 2005).
Poglavitna razlika med otroško igro in gledališko igro je občinstvo. Ta dejavnik doda
vzgojitelj in tako nadgradi spontano otroško igro. Izvrstno izhodišče za razvoj gledališke igre
v zgodnjem otroštvu je igra vlog v različnih tematskih kotičkih, ki jih za otroke oblikuje
vzgojitelj. V njih otrok ustvarja v igrah pretvarjanja. Vsak otrok ima v sebi ustvarjalne
potenciale, vzgojitelj je tisti, ki jih mora prepoznati in otroku omogočiti, da jih razvija skozi
različna izrazna sredstva (Geršak in Korošec, 2011).
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5 EMPIRIČNI DEL
5.1 Gledališke dejavnosti v vrtcu in namen naloge

Namen naloge je ugotoviti, ali spodbudno okolje vpliva na otrokov interes do vključevanja in
izvajanja gledaliških dejavnosti. Tekom dejavnosti so se otroci srečali z različnimi
gledališkimi izraznimi sredstvi. Oblikovali smo lutkovni kotiček, si ogledali lutkovne
predstave v izvedbi strokovnih delavk vrtca in si ogledali lutkovno predstavo v Lutkovnem
gledališču Ljubljana.

Hipoteze
Hipoteza 1
Predvidevam, da želi otrok, ki pride v stik z lutko v rokah odrasle osebe, oblikovati svojo
lutko ter z njo po lastnih zamislih oblikovati zgodbo in vstopiti v interakcijo z drugimi.
Hipoteza 2
Predvidevam, da bodo otroci po ogledu gledališke predstave želeli zgodbo poustvarjati in
svojo predstavo odigrati ostalim otrokom v vrtcu ali staršem.
Hipoteza 3
Predvidevam, da se bo izvajanje ustvarjalnih gledaliških dejavnosti odražalo v komunikaciji
med otroki ter med otroki in vzgojiteljico.

Opis raziskovalne metode
Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke sem pridobila z
načrtnim in s priložnostnim opazovanjem, jih dokumentirala z dnevniškimi in anekdotskimi
zapisi, z video posnetki ter s fotografijami. Zbrane podatke sem analizirala s postopki
kvalitativne analize.
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Predstavitev vzorca
Praktične dejavnosti sem izvajala v Vrtcu Pod Gradom v Ljubljani, kjer sem zaposlena.
Delala sem s skupino otrok, starih od štiri do pet let. V skupini »Mehurčki«, kot se
imenujemo, je vključenih 19 otrok, od tega 8 deklic in 11 dečkov.
Dejavnosti so potekale tekom celega šolskega leta.
5.2 Gledališke dejavnosti

Lutka v vzgojiteljevih rokah
Cilj:
Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.

Potek dejavnosti:
Izdelala sem preprosto mimično lutko iz papirja. To je lutka, ki s poudarjenim gibanjem
čeljusti spominja na premikanje ust človeka ali gobca živali (Varl, 1995). Otrokom sem
odigrala kratko nebesedno animacijo. Lutka je z zvokom in odpiranjem ust ponazarjala
dogajanje in spreminjanje čustev (presenečenje, veselje, žalost ...). Ob prihodu je najprej
pokazala presenečenje, ko je zagledala otroke, nato veselje in na koncu žalost ob odhodu.
V kotičku za ustvarjanje sem otrokom ponudila različne materiale (papir različnih barv,
škarje, lepilo, krep papir, gumbe, zamaške, slamice, vrvice ...). V lutkovni kotiček pa sem
umestila različne industrijsko izdelane lutke (ročne lutke in prstne lutke). Predvidevala sem,
da bodo posegli po različnih materialih v likovnem kotičku in si izdelali lastno lutko, ki jo
bodo nato v lutkovnem kotičku oživljali.

Analiza:
Otrokom sem odigrala kratko nebesedno animacijo. Lutka je izražala več različnih čustev:
presenečenje, veselje in žalost. Temo čustva sem izbrala, ker smo se v tistem obdobju v
skupini pogovarjali o čustvih. Lutka je otroke prevzela in vsi so nepremično strmeli vanjo. Ko
je lutka zagledala otroke, je na široko odprla usta in z glasom ponazorila presenečenje. Otroci
so, kot sem predvidevala, planili v smeh. Menim, da je že sama pojava lutke, ki je bila pisana,
z velikimi zobmi in očmi, imela humorni vložek in bila zato otrokom smešna. Lutka si je nato
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oddahnila in bila vesela, ogledala si je vsakega otroka pobliže, nato je počasi odšla. Bila je
žalostna, ko se je poslavljala. Vsi otroci so ji mahali v pozdrav.
Po moji animaciji so otroci želeli igrati z mojo lutko. Prišli so do spoznanja, da je ena lutka
premalo za vse. Želeli so vsak svojo. Za reševanje problema so uporabili dve strategiji: nekaj
otrok je v lutkovnem kotičku poiskalo že izdelane lutke in pričelo z igro.
Slika 5.1: Animiranje že izdelanih lutk (Šimnic, 2012)

Druga skupina otrok pa se je obrnila name z željo, da jim izdelam lutke. V pogovoru sem jih
spodbudila k samostojni izdelavi. Predlagala sem jim, da v kotičku za ustvarjanje poiščejo
materiale, iz katerih si lahko sami izdelajo svojo lutko. V kotičku za ustvarjanje imajo otroci
vedno materiale na svojem dosegu in lahko prosto posegajo po njih. Poiskali so material in
ustvarjali lastne lutke. Lutka, s katero sem sama odigrala animacijo, je bila na mizi in otroci
so pri izdelavi posnemali njen videz. Spodbudila sem jih, da izdelajo lutke, ki ne bodo
povsem posnemale moje lutke. Pomagala sem jim pri prepogibanju papirja, da so tudi njihove
lutke imele usta.
Slika 5.2: Izdelava preprostih lutk iz papirja 1 (Šimnic, 2012)
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Slika 5.3: Izdelava preprostih lutk iz papirja 2 (Šimnic, 2012)

Slika 5.4: Mimična lutka – otroška izdelava (Šimnic, 2012)

Lutka, ki sem jo sama uporabila, je bila iz papirja in tudi otroci so pri izdelavi lastne lutke
posegli po papirju. Menim, da je razlog za uporabo papirja, škarij in lepila tudi v tem, da so to
sredstva, s katerimi otroci večinoma ustvarjajo. Vedo, kako z njimi delati, in so pri rokovanju
z njimi suvereni.
Medtem ko so otroci v ustvarjalnem kotičku ustvarjali lastne lutke, so tisti otroci, ki so imeli
že izdelane, pripravili namizno gledališče in oživljali svoje lutke. Pričakovala sem, da bodo z
lutkami animirali kratke prizore, presenetili pa so me, ko so samostojno ugotovili, da za
gledališko predstavo potrebujejo občinstvo. To je dejavnik, ki prosto igro vlog z lutkami
nadgradi v gledališko dejavnost. Deklica, ki ni želela igrati v predstavi, je prevzela vlogo
organizatorja in pripravila stole ter vabila ostale otroke, naj si ogledajo predstavo.
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Slika 5.5: Animiranje otroških lutk iz papirja (Šimnic, 2012)

Opazila sem, da otroci pri animiranju lutk niso vstopali v interakcijo drug z drugim. Potekala
je vzporedna igra. Dve lutki sta igrali vsaka svojo zgodbo, druga ob drugi. Moja
predvidevanja o medsebojnem sodelovanju otrok se niso uresničila. Menim, da jih moja
animacija ni spodbudila k temu, saj sem sama igrala samo z eno lutko in jim interakcije z več
lutkami nisem modelirala. Žal se v tej fazi nisem vključila v igro in tako z zgledom nisem
vodila otrok, da bi njihova igra dobila zgodbo.
Med prostim ustvarjanjem v kotičku za umetnost je deček izdelal tulec iz papirja, si ga nadel
na roko in ga oživljal. Pridružila sem se mu in mu predlagala, naj v tulec naredi dve manjši
luknji, skozi kateri lahko vstavi prsta, in njegova lutka bo dobila roke. Pri izrezovanju lukenj
je potreboval mojo pomoč. Pridružilo se je še nekaj deklet, ki so si želela izdelati takšne lutke.
Ena izmed njih je na svoj tulec nalepila še glavo, ji narisala oči in usta, kar so dodali svojim
lutkam tudi ostali.
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Slika 5.6: Izdelovanje lutk (Šimnic, 2012)

Slika 5.7: Animiranje lutk iz papirja (Šimnic, 2012)

Moj cilj ni bil poustvarjanje zgodbe, temveč zgolj eksperimentiranje otrok z lutko. Želela
sem, da lutko spoznajo, jo izdelajo po svojih željah in ugotovijo, kaj lutka zmore. Otroci so
pokazali interes za lutko, saj so v naslednjih dneh samostojno in samoiniciativno izdelovali
različne lutke in jih oživljali. V kotičku za umetnost so izdelovali ročne lutke v obliki tulcev,
z luknjami za prste, lutke na palici iz papirja, s svojimi lutkami so nato pripravili kratke
animacije. Postavila sem jim paravan, kar je bila še dodatna spodbuda, da so izdelovali lutke,
saj so vsi želeli biti skriti za paravanom in pripravljati predstave.
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Ogled lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavk vrtca
Cilj:
Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

Potek dejavnosti:
Vzgojiteljice smo za otroke pripravile lutkovno predstavo Živali pri babici Zimi. Izdelale smo
ročne lutke in lutke na palici. Predstavo smo popestrile z glasbo iz glasbene pravljice Živali
pri babici Zimi avtorice Mire Voglar.
V likovnem kotičku sem otrokom ponudila sredstva za izdelavo lutk (peno, kose blaga, nit in
širšo iglo, lepilo, gumbe, različne odpadne materiale ...). V lutkovnem kotičku pa so bile
otrokom na voljo različne že narejene lutke in sredstva za gledališke dejavnosti (paravan,
kostumi, rekviziti ...).

Analiza:
Slika 5.8: Lutkovna predstava Živali pri babici Zimi strokovnih delavk vrtca

Po ogledu predstave je med otroki potekal pogovor o videni predstavi. Dogovarjali so se, da
bi zgodbo sami uprizorili. Začeli so si razdeljevati vloge. Dve deklici sta prevzeli pobudo ter
spraševali otroke, katero vlogo bi igrali, in iskali zainteresirane otroke za vloge, ki jih še nista
razdelili. Eden izmed dečkov je pozabil, katero vlogo naj bi igral. Prišel je do deklic in ju
povprašal, katero žival igra. Deklici se nista spomnili. V pogovor sem se vključila in otroke
spodbudila k razmišljanju, na kakšen način bi lahko zagotovili, da bodo vsi otroci vedeli,
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katero vlogo kdo igra. Ker smo v preteklosti informacije shranjevali z beleženjem in risanjem,
sem otroke vprašala, ali mislijo, da bi tudi tokrat lahko naredili tako. Ideja jim je bila všeč.
Deklici sta v likovnem kotičku začeli izdelovati gledališki list za predstavo Živali pri babici
Zimi. Ena deklica je na list narisala živali in babico Zimo. Nato sta obe spraševali otroke,
katero vlogo bi igrali, in poleg posamezne vloge dopisali ime otroka. Druga deklica pa je
poleg tega izdelovala še snežinke, ki jih bo babica Zima trosila v predstavi.
Slika 5.9: Izdelava gledališkega lista in snežink (Šimnic, 2012)

Slika 5.10: Gledališki list za predstavo Živali pri babici Zimi (Šimnic, 2012)

Otroci so naslednji dan predstavo dramatizirali, vendar za svojo igro niso izdelovali lutk.
Posegli so po že izdelanih kostumih, ki so jih imeli poleg lutk ponujene v lutkovnem kotičku.
Gledališki list so prilepili na steno, preverili, kdo igra katero vlogo, in igrali. Povedali so, da
sedaj vadijo, kasneje pa bodo pripravili predstavo še za ostale otroke.
Med vajo se je želelo v igro vključiti še nekaj otrok. Zanimalo me je, kako se bodo spoprijeli s
problemom, zato se nisem takoj vključila, ampak sem počakala nekaj časa. Deček, ki je imel
vlogo zajca, je v škatli, kjer so imeli kostume, opazil, da je za vsako žival več kostumov.
23

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Ajda Šimnic; diplomsko delo

Ponudil jih je otrokom, ki so se igri želeli priključiti. Dogovorili so se, da bo v njihovi
predstavi nastopalo več enakih živali.
Situacija, ki je nastala, bi lahko med otroki povzročila konflikt, saj tisti, ki so že imeli vloge,
lahko ne bi dovolili ostalim, da se vključijo. Vendar temu ni bilo tako. Uspešno so rešili
problem, ki se je pojavil. S skupnim dogovarjanjem so uspešno razvijali komunikacijske
spretnosti. Zdelo se mi je, da so samostojno našli rešitev, ki je ustrezala vsem, in nisem čutila
potrebe, da se vključim in jim ponudim drugo rešitev. V primeru, da se otroci ne bi mogli
dogovoriti, bi se vključila in jim predlagala, da naredijo več manjših skupin in na ta način
dobijo vsi možnost igranja.
Slika 5.11: Vaja dramatizacije Živali pri babici Zimi (Šimnic, 2012)

V igri so otroci ponazarjali gibanja živali. Pripravila sem jim dejavnost, v kateri smo bili vsi
živali in smo se ob glasbi prosto gibali po prostoru in ponazarjali gibanja živali, ki so
vključene v zgodbo. V dejavnost sem se aktivno vključila in otrokom s svojim zgledom
predstavila možnosti gibanja na različnih nivojih. Od nizkega, pri tleh, preko srednjega, ko za
premikanje uporabljamo roke in noge na tleh, do visokega, kjer se gibamo samo z nogami na
tleh. Na ta način sem dala otrokom spodbudo, da so pri igri spoznavali različne možnosti
gibanja po prostoru. Za otroke je glasba velika motivacija. Želeli so jo vključiti tudi v svojo
gledališko igro.
Med otroki je prišlo do nekaj nesoglasij pri vrstnem redu nastopanja živali. Želeli so, da si
zgodbo Živali pri babici Zimi, ki smo jo za njih pripravile strokovne delavke vrtca, skozi
fotografije ogledamo še enkrat, da preverijo, katere živali nastopajo in v kakšnem vrstnem
redu. V računalniški sobi sem pripravila projekcijo fotografij predstave. Vedeli so, da si
fotografije lahko ogledamo, saj smo v preteklosti pogosto dokumentirali različne dejavnosti,
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izlete, predstave in podobno ter si jih kasneje ogledali na računalniku in se ob njih
pogovarjali. Zanimivo jim je pregledovati, kaj vse smo v preteklosti počeli, kje smo bili in kaj
se je dogajalo. Na ta način so otroci spoznali računalnik kot vir informacij in način
shranjevanja. Med ogledom fotografij so opazili, da imajo v svoji igri vključene vse živali.
Preverjali so vrstni red nastopanja. Ko so opazili vlogo, ki jo igrajo, so se javili in povezali
svoje vloge s tistimi v predstavi strokovnih delavk.
Pogovor med otroki:
M: »Babica Zima, to sm jst.«
U: »Najprej pride ptiček.«
T: »Jst sm ptiček.«
B: »Jst tut!«
M: »Pol pride pa volk.«
E: »To sm jst.«
M: »No, vidiš, ti prideš za T. in B.« ...
Tako so si otroci zapomnili vrstni red nastopanja likov v predstavi.
Slika 5.12: Ogled fotografij predstave Živali pri babici Zimi (Šimnic, 2012)

Naslednji dan so pripravili prostor, umaknili mize, postavili stole, pripravili rekvizite ter
povabili ostale otroke iz naše skupine, da si njihovo predstavo ogledajo. Tudi tokrat je
deklica, ki je že pri prejšnji dejavnosti prevzela pobudo pri pripravi prostora, povabila nekaj
otrok, ki niso sodelovali v predstavi, da ji pomagajo.
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Predstava je potekala tekoče, med otroki so potekali dialogi, njihov govor je bil dovolj glasen
in razumljiv. Gledalci so svoje navdušenje nad predstavo pokazali z aplavzom in željo, da
odigrajo ponovno.
Slika 5.13: Dramatizacija otrok Živali pri babici Zimi (Šimnic, 2012)

En deček je predstavo fotografiral z namišljenimi fotoaparati, ko sem to opazila, sem mu
ponudila, da fotografira s pravim fotoaparatom. Ob fotografiranju je spoznaval delovanje
fotoaparata in različne tehnike fotografiranja. Kasneje je povedal, da je bilo težko, ker so se
otroci veliko premikali.
Slika 5.14: Fotografiranje z namišljenim fotoaparatom (Šimnic, 2012)
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Slika 5.15: Živali pri babici Zimi – otrok fotografira (Jakob, 2012)

Ogled lutkovne predstave Živali pri babici Zimi, ki smo jo otrokom odigrale strokovne
delavke vrtca, je bil spodbuda otrokom za poustvarjanje predstave. Nisem pričakovala, da
bodo predstavo želeli dramatizirati in ne izdelati lastne lutke in pripraviti predstavo. Otroci so
posegli po že izdelanih kostumih in spoznavali dramsko igro.
Pokazali so visoko stopnjo samostojnosti in samoiniciativnosti. Priprava in organizacija
gledališke predstave jih je prevzela. Medsebojno so se dogovarjali za doseganje cilja ob
sodelovanju pri skupnem projektu. Gledališko predstavo so odigrali večkrat, tolikokrat, da so
vsi lahko igrali vlogo, ki so jo želeli. Tokrat z dialogi niso imeli težav, saj so zgodbo poznali
in so se hitro vživeli.
Bližal se je december in s sodelavko sva se dogovarjali, kaj bi pripravili za popoldansko
druženje otrok in njihovih staršev v vrtcu. Otroci so najine pogovore slišali in predlagali, da
predstavo odigrajo tudi staršem. Strinjali sva se in otroke spodbudili k ustvarjanju lastnih
kostumov. Izdelali so si naglavne kostume.
Slika 5.16: Izdelava naglavnih kostumov (Šimnic, 2012)
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Na velik plakat smo napisali vabilo za starše, otroci so ga okrasili z risbami živali in snežink.
Obesili smo ga v garderobo. Za predstavo za starše, kjer smo pričakovala več publike, smo
uporabili poleg naše igralnice tudi sosednjo. Med njima so drsna vrata, ki se jih da odpreti. V
naši igralnici smo pripravili sceno s stolom za babico Zimo, škatlo s toplimi oblačili in blazine
za otroke. V sosednji igralnici pa smo pripravili stole za občinstvo. Otroci so aktivno
sodelovali pri pripravi in organizaciji obeh prostorov.
Starši so se vabilu odzvali in čisto vsi prišli. Pričakovala sem, da bodo vsi otroci ob odprtju
vrat želeli najprej preveriti, kje so njihovi starši, in jim pomahati. Ko so se odprla vrata med
odrom in občinstvom, so vsi otroci najprej klicali svoje starše in jim mahali. Z začetkom
predstave smo počakali nekaj trenutkov. Po pozdravu s starši smo z glasbo naznanili začetek
predstave. Med predstavo so otroci pokazali nekaj treme. Njihov govor je bil nekoliko tišji.
Dečku, ki je igral zajčka, se je med poskakovanjem zgodilo, da je popustila vrvica na
njegovih hlačah in so mu te padle do gležnjev. To ga ni zmotilo in je z nasmeškom nadaljeval
igro. Odskakljal je na svoje mesto in si jih popravil.
Slika 5.17: Predstava Živali pri babici Zimi za starše 1 (Šimnic, 2012)
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Slika 5.18: Predstava Živali pri babici Zimi za starše 2 (Šimnic, 2012)

Ogled lutkovne predstave v gledališču in poustvarjanje
Cilj:
Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

Potek dejavnosti:
Z otroki smo si v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali lutkovno predstavo Kdo je
napravil Vidku srajčico.
V vrtcu sem otrokom v kotičku za ustvarjanje pripravila različne materiale za izdelavo lutk
(barvni papir, krep papir, slamice, volno, stiropor, kose blaga, kuhalnice, različen odpadni
material ...). V knjižnem kotičku je bila knjiga Kdo je napravil Vidku srajčico. Lutkovni
kotiček pa je bil opremljen z industrijsko izdelanimi lutkami, lutkami, ki so jih izdelali otroci,
namiznim gledališčem in paravanom.

Analiza:
Z otroki smo si v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali lutkovno predstavo z naslovom
Kdo je napravil Vidku srajčico.
Po ogledu predstave smo v vrtcu vsebino zgodbe obnovili ob knjigi. Otroci so med prosto igro
v kotičku za ustvarjanje začeli razmišljati, kako bi ustvarili lutke za predstavo. Tokrat so
želeli izdelati lutke in to takšne, kot so bile v gledališču – marionete. Ker je izdelava takšnih
lutk bolj zahtevna, so potrebovali več moje pomoči. Zanimalo jih je, kako so lutke visele v
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zraku, s kakšno vrvjo, zanimalo jih je, kako so bile pritrjene nitke. Želeli so, da bi se njihove
lutke tudi lahko premikale, tako kot so se tiste v gledališču. Otrokom je izdelava teh lutk
predstavljala velik izziv. Razmišljali so, kako naj pritrdijo vrvico. Za pomoč sem jim prinesla
že izdelano marioneto, ki so si jo lahko podrobno ogledali in poiskali rešitve za svoje lutke.
Pomagala sem jim z nasveti, raziskovanjem možnosti in tehničnimi detajli (lepljenje s
silikonsko pištolo, zavezovanje vozlov ...). Pri izbiri materialov so pokazali veliko mero
ustvarjalnosti in iznajdljivosti. Niso posegali samo po papirju, temveč so izbirali predvsem
odpadni material. Osnova za telo živali so bili plastični lončki, rak je imel noge iz gumbov,
ovca je imela noge in glavo iz kinder jajčk ter trup iz vate. Ena deklica je ugotovila: »Mehka
je kot prava ovca.« Grm so oblikovali iz stiropora, ki so ga pobarvali in vanj zapičili slamice,
za oblikovanje teles živali pa so uporabili krep papir.
Slika 5.19: Izdelava lutk Kdo je napravil Vidku srajčico – Videk in rak (Šimnic, 2013)

Slika 5.20: Izdelava lutk Kdo je napravil Vidku srajčico – ptiček (Šimnic, 2013)
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Slika 5.21: Izdelava lutk Kdo je napravil Vidku srajčico – grm (Šimnic, 2013)

Otroci so lutke nato oživljali. Z njimi so prosto igrali brez zgodbe. Nastale so kratke
animacije, ki v začetku niso bile vezane na vsebino zgodbe Kdo je napravil Vidku srajčico.
Raziskovali so možnosti gibanja lutk, kaj vse zmore, kako jo morajo držati in kaj narediti, da
se bo premikala, kot želijo.
Slika 5.22: Prosta igra z lutkami (Šimnic, 2013)

Po končani izdelavi vseh potrebnih lutk za predstavo so si otroci razdelili vloge in jih menjali,
dokler niso vsi odigrali želenih vlog. Predstavo so odigrali svojim prijateljem iz skupine.
Vsakokrat ko so igro odigrali, so ugotovili, da še nekaj potrebujejo. Najprej so potrebovali
nekaj, kar bo ovčka dala Vidku, ta problem so rešili hitro in poiskali nekaj vate, ki je bila tudi
sestavina ovčkinega trupa. Nato so potrebovali nit, ki jo grm naredi iz vate. V njihovo igro
sem se vključila in jih spodbudila, da v kotičku za ustvarjanje poiščejo, kaj je najbolj podobno
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niti. V škatli z raznobarvno volno so našli klopčič bele volne. Na koncu so izdelali še eno
srajčko, ki jo je nosil Videk, da so imeli končni izdelek.
Dialog med lutkami je bil z vsako uprizoritvijo bogatejši. Otroci so gibanje lutke vedno bolj
obvladali in so se lahko posvetili tudi pogovoru med lutkami.
Urili so komunikacijske spretnosti in skupaj iskali rešitve za nadaljevanje skupnega projekta.
V veliki meri so bili samostojni, predvsem pa so vsi aktivno sodelovali. Lutkovno igro so
odigrali večkrat v manjših skupinah, tako da so vsi prišli na vrsto. V njihovo igro in
organizacijo sem se vključila pri izdelavi lutk, ko sem opazila, da so zastali in je njihova igra
potrebovala spodbudo za nadaljevanje, ter ko so pri meni poiskali pomoč.
Slika 5.23: Lutkovna predstava Kdo je napravil Vidku srajčico 1 (Šimnic, 2013)

Predstavo so želeli poustvariti in jo odigrati ne samo otrokom iz njihove skupine, temveč so
bili s pripravljeno predstavo tako zadovoljni, da so jo želeli odigrati tudi drugim otrokom iz
vrtca. Predlagala sem jim, naj se dogovorijo in izberejo tri otroke, ki bodo šli do sosednjih
skupin in se z njimi dogovorili o obisku predstave. Z mojo idejo so se strinjali. Ostali so
medtem pripravili prostor, saj so predvideli, da ga potrebujejo več kot do sedaj, saj pride
veliko otrok.
Otroci so bili pri organizaciji in pripravi lutkovne predstave ter organizaciji prostora v veliki
meri samostojni. Vključili so se vsi otroci in aktivno sodelovali. Med seboj so se posvetovali
in iskali rešitve, ki bodo vsem sprejemljive. Vsak otrok se je lahko vključil v pripravo
lutkovne predstave, kakor je želel. Nekateri so igrali, drugi so pripravili prostor in se
dogovarjali z ostalimi skupinami za ogled. Otroci, ki niso želeli igrati v lutkovni predstavi, so
se v dejavnost vključili kot gledalci. Sodelovali so s svojim ogledom predstave, aktivno so
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sodelovali na emocionalni ravni, nastopajočim so s svojim aplavzom sporočali, da jim je
predstava všeč.
Slika 5.24: Lutkovna predstava Kdo je napravil Vidku srajčico 2 (Šimnic, 2013)

Slika 5.25: Lutkovna predstava Kdo je napravil Vidku srajčico – priklon (Šimnic, 2013)

Ogled lutkovne predstave z naslovom Kdo je napravil Vidku srajčico v Lutkovnem gledališču
Ljubljana je bil za otroke spodbuda, da so zgodbo poustvarili in svojo predstavo odigrali
ostalim otrokom v vrtcu.
Otroci so bili pri dejavnosti sproščeni, med seboj so se dogovarjali in gradili pozitiven odnos
drug do drugega.
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6 ZAKLJUČEK
V svoji diplomski nalogi sem potrdila zastavljeno hipotezo 1: lutka v vzgojiteljevih rokah je
bila spodbuda za otrokovo ustvarjanje. Otroci so izdelovali lastne lutke in jih oživljali. Z
dejavnostjo so vztrajali več dni in izdelovali različne lutke. Najprej so želeli lutke, ki bi bile
čim bolj podobne moji, nato so samostojno ustvarjali s papirjem in izdelali povsem svoje
izvirne lutke.
Otrokom sem v kotiček za ustvarjanje dodajala različne materiale, s katerimi so raziskovali.
To se je videlo pri poustvarjanju lutkovne predstave Kdo je napravil Vidku srajčico, saj so
posegli po veliko različnih materialih za ustvarjanje lutk.
Poleg priprave prostora in organiziranja ostalih dejavnosti, tako da so otroci imeli dovolj časa
za raziskovanje z lutkami in njihovo uporabo, sem se v njihovo igro vključevala kot soigralec.
Kadar so oživljali lutke, ki so jih izdelali sami, sem se igri pridružila z lutko, ki jo je izdelal
otrok. Na ta način sem želela otrokom pokazati, da cenim njihovo delo in ga spoštujem.
Otroci so tako dobili odobritev za svoje delo in so gradili na pozitivni samopodobi. Njihove
lutke sem umestila v lutkovni kotiček ter jim tudi na ta način pokazala, da je njihovo delo
pomembno.
Zdi se mi, da so otroci z vsako gledališko dejavnostjo postajali bolj suvereni in sigurni v svoje
gledališke sposobnosti. To se je videlo v njihovi želji igranja predstave za vedno večji krog
gledalcev. Prav to pa potrjuje del moje hipoteze 2, kjer sem predvidevala, da bodo otroci
želeli predstavo odigrati drugim otrokom v vrtcu in staršem.
Potrdil se je tudi prvi del hipoteze 2, saj je bil ogled gledališke predstave spodbuda za otroke,
da so zgodbo želeli poustvarjati. Raziskovali so z različnimi gledališkimi izraznimi sredstvi:
gibanjem, lutko, glasbo in plesom. Predstavo Živali pri babici Zimi so poustvarjali kot
dramsko igro, medtem ko so predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico odigrali kot lutkovno
igro.
Izdelava lutk je bila z vsako dejavnostjo kompleksnejša. Otroci so si zadali vedno bolj
zahteven cilj: od izdelave preprostih lutk iz papirja so prišli do izdelave marionet. Na začetku
so kot osnovni material za izdelavo lutk uporabljali papir, kasneje, ob vseh spodbudah, pa so
začeli eksperimentirati z drugimi materiali in izdelovali lutke iz zelo različnih materialov.
Izkušnje otrok s pripravo in izvedbo lutkovne igre so doprinesle k večji ustvarjalnosti in
sproščenosti pri dejavnosti.
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Pri igranju gledaliških predstav se je z vsako dejavnostjo stopnjevala pogostost dialogov med
igralci. Prva dejavnost, izdelovanje in oživljanje lutk iz papirja, ni spodbudila otrok, da bi
medsebojno komunicirali, zato je bilo sodelovanja med otroki malo. Vsak je raziskoval s
svojo lutko in uril veščine rokovanja z lutko, kar je prvi korak v raziskovanju in uporabi
gledaliških dejavnosti. Otrok je najprej dobro spoznal lutko in osvojil veščino rokovanja z
njo. Čeprav je bilo interakcij med otroki malo oziroma skoraj nič, je bila prisotna med
otrokom in njegovo lutko. V tej fazi bi lahko sama vstopila v interakcijo z lutkami in
povzdignila igro otrok na višji nivo. Osredotočila sem se predvsem na izdelavo lutk in
otrokovo oživljanje le teh.
Ostali dve dejavnosti sta bili zasnovani tako, da so otroci za doseganje skupnega cilja morali
medsebojno komunicirati in se dogovarjati. Če so želeli gledališko igro odigrati, so morali
med seboj sodelovati. V obeh zgodbah je večje število vlog, ki so jih otroci morali uskladiti.
Pokazali so veliko samostojnosti in mojega sodelovanja skoraj niso potrebovali. Medsebojno
so razvijali pogovor in skupaj iskali rešitve, ki so ustrezale vsem ali vsaj večini otrok.
Hipoteza 3, ki pravi, da se bo izvajanje ustvarjalnih gledaliških dejavnosti odražalo v
komunikaciji med otroki ter med otroki in vzgojiteljico, se je potrdila.
Menim, da so bili vsi kriteriji, ki opredeljujejo spodbudno okolje za razvoj gledaliških
dejavnosti, v vrtcu zagotovljeni. Oblikovala sem sproščeno okolje, v katerem so se otroci
počutili varne in sprejete. Omogočila sem jim prostor in čas za raziskovanje. V njihovo igro
sem se vključevala po potrebi. Ogledali smo si lutkovno predstavo v vrtcu in v pravem
gledališču. Opazovali smo drug drugega pri igri. Predvsem sem otroke spodbujala k
samostojnemu iskanju rešitev in medsebojnemu komuniciranju. Pot, ki so jo prehodili za
pripravo vsake gledališke igre, jih je vodila čez mnoga področja in hkrati so razvijali mnogo
več kot samo spretnosti gledališkega ustvarjanja. Razvijali so: »/.../ sposobnosti in načine za
vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki /.../«
(Bahovec in sod., 2007, str. 51). Gradili so pozitiven odnos drug do drugega in sproščeno
sodelovali. Pri oblikovanju različnih lutk so razvijali ročne spretnosti oziroma fino motoriko.
Izražali so se s kretnjami in gibi telesa v dramski igri. Na področju dejavnosti jezika so
uresničevali več ciljev: »Otrok razvija sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v
literarnem svetu. /.../ Otrok razvija sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in doživljanja
literarnega sveta. /.../ Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.« (Bahovec in sod., 2007, str. 33)
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S področja umetnosti so udejanjali cilje: razvijanje otrokove ustvarjalnosti, spoznavanje
umetniških del in zvrsti, razvijanje umetniške predstavljivosti, razvijanje individualnih
ustvarjalnih potencialov, odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti,
spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti, ter spoznavali umetnost kot del
družabnega in kulturnega življenja. Razvijali so tudi splošno ustvarjalnost pri pripravi,
organizaciji in uporabi sredstev in prostora (Bahovec in sod., 2007).
Spoznavali so se z različnimi poklici, ki so potrebni za delovanje gledališča, ter s tem, da
mora vsak posameznik pomagati in sodelovati, da lahko skupina deluje.
V sklopu AV-dejavnosti so spoznavali fotoaparat in računalnik kot način shranjevanja
informacije. Urili so se v uporabi teh tehničnih sredstev (Bahovec in sod., 2007).
Menim, da sem uspešno predstavila pomembnost medpodročnega povezovanja ter
oblikovanja spodbudnega okolja za razvoj otrokovih potencialov v čim večji možni meri.
Okolje, ki otroka spodbuja k aktivnosti in samostojnosti, je dejavnik v otrokovem razvoju, ki
ga notranje motivira za raziskovanje in s tem učenje. Pestrost materialov, dejavnosti, možnosti
za samostojno izbiro, spodbude vzgojitelja in okolje, v katerem se otrok počuti varnega in
sprejetega, so karakteristike spodbudnega okolja, v katerem bo otrok lahko razvijal svoje
potenciale. Razvil bo pozitivno samopodobo.
Menim, da otroci, ki so sodelovali pri praktični izvedbi moje diplomske naloge, s svojo
ustvarjalnostjo, zmožnostjo iskanja različnih načinov reševanja problemov in s skupnim
sodelovanjem gradijo pozitivno samopodobo. Razvijajo se v samostojne, kritične in znanja
željne osebe.
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