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POVZETEK 

 
V svojem diplomskem delu sem raziskovala, kako spodbudno okolje vpliva na ustvarjanje 

kreativnih gledaliških dejavnosti v vrtcu. Proučevala sem, kako gledališke dejavnosti 

vplivajo na odnose in reševanje problemov v skupini ter odkrivala, na kakšen način 

spodbujajo otrokovo izražanje ustvarjalnih idej. 

 

Teoretični del sem razdelila na dve poglavji, v katerih pišem o prehodu z otroške, 

simbolne igre na gledališko igro ter o spodbudnem okolju za kreativne gledališke 

dejavnosti v vrtcu. V prvem poglavju predstavljam pomen otroške igre s poudarkom na 

simbolni igri in se v nadaljevanju osredotočim na področje umetnosti v vrtcu ter opišem 

moč lutke in kreativne drame. V drugem poglavju proučujem vlogo vzgojitelja pri 

kreativnih gledaliških dejavnostih, pomen sodelovanja s starši in z okoljem ter pišem o 

najprimernejšem načinu ustvarjanja gledališke predstave z otroki v vrtcu. 

 

V empiričnem delu v dnevniku dejavnosti opišem dejavnosti projekta Igrajmo se 

gledališče, ki sem ga izvedla v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj v skupini Gumbi z 

otroki, starimi 3-6 let. Mesec in pol smo se v skupini igrali gledališče. Preko različnih 

dejavnosti v igralnici in sodelovanja z okoljem sem ustvarila spodbudno okolje, ki je 

otroke tako zelo navdušilo, da so ustvarili gledališko predstavo, ki so jo premierno 

zaigrali staršem. Skozi projekt se je zgodilo marsikaj: obiskali so nas poklicni igralci, 

odšli smo na ogled notranjosti Prešernovega gledališča Kranj, ustvarili gledališke kotičke 

v igralnici, ustvarjali lutke, improvizirane lutkovne predstave, ogledali smo si predstavo 

Žogica Nogica v izvedbi šolarjev, obiskala nas je teta Rozi, za konec pa nas je presenetil 

še Palček (lutka marioneta), ki nas je tako očaral, da smo ga oživeli v pravo predstavo, 

katere pobudniki so bili prav otroci. 

Skozi projekt sem dokazala, da spodbudno okolje res vpliva na ustvarjalno klimo in 

odnose v skupini. Otrokom sem ponudila priložnosti, da se izrazijo – vsak na svoj način. 

Prav to pa je bilo tisto, kar nas je začelo združevati in povezovati.  

 

 

Ključne besede: gledališče, kreativna drama, lutke, spodbudno okolje, predstava. 

 



ABSTRACT 

 
This diploma paper is a research of how an inspiring environment affects creative drama 

in kindergarten, a study about how theatre activity influences relationships and problem 

solving in a group, and how it might help a child express his or her creative ideas. 

 

The theoretical part is divided into two chapters about the passage from symbolic play to 

theatre, and an inspiring environment for theatre activity in kindergarten. The first chapter 

sums up the meaning of child play, underlining symbolic play, while later parts focus on 

art activity in kindergarten and the magical power of a puppet and creative drama. The 

second chapter discusses the role of a kindergarten teacher in creative theatre activity, the 

importance of cooperation with parents and environment, and the most suitable way of 

creating a theatre performance with children in kindergarten. 

 

In the diary in the empirical part, activities of the project called Let’s Play Theatre are 

described, which I carried out in the Simon Jenko kindergarten in Kranj with a group of 

children aged from 3 to 6 called Gumbi (Buttons). The group had been ‘playing’ theatre 

for six weeks. By organizing several activities in the playroom and cooperating with the 

environment I managed to create an inspiring environment which the children loved so 

much that they created a theatre play and performed for their parents. The project set in 

motion many things: we were paid a visit by professional actors, we saw the inside of the 

Prešeren Theatre Kranj, created theatre spots in the playroom, made puppets and 

improvised puppet shows, watched Žogica nogica (Speckles the Ball) performed by 

schoolchildren, we were paid a visit by aunt Rozi, and were finally surprised by a Gnome 

(a marionette) which made such a good impression that the children were the initiators of 

a new show based on the Gnome. 

The project proves that an inspiring environment definitely is a cause for a creative 

atmosphere and good relationships within a group. A gave the children a chance to 

express themselves – each in their own way. And this was what began to join and connect 

us. 

 

Keywords: theatre, creative drama, puppets, inspiring environment, performance. 
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1. UVOD 
 

Ne spomnim se točno, kdaj me je gledališče tako prevzelo, da sem se zaljubila v 

njegovo moč. 

Gledališče me je v življenju reševalo, da se nisem izgubila, mi dajalo priložnosti, da se 

izražam na najrazličnejše načine, da iz sebe potegnem vse tiste temine in iskre, ki jih v 

resničnem življenju nisem upala kazati. V gledališču sem bila to, kar sem. Ta prostor je 

bil v določenem obdobju zame pravo svetišče in vse ustvarjalce v njem sem častila kot 

bogove. Ta velika ljubezen me je po različnih ovinkastih poteh pripeljala do Kekčeve 

dežele, kjer sem spomladi 2011 delala kot animatorka Tinkara. V tistih dveh mesecih, ko 

sem se pred otroki vsakodnevno vživljala v svoj lik in zgodbo, sem spoznala, da so prav 

otroci tisti, ki najbolj od vseh verjamejo in živijo gledališče. Njihova iskrenost, 

radovednost in vera v pravljice so me začarali na tistem križišču Kekčeve dežele, kjer se 

je Rožle ustrašil medveda in splezal na drevo. Na tistem križišču se je rodila ideja, da 

bom postala vzgojiteljica, ki bo z otroki ustvarjala in se igrala gledališče dan za dnem. 

Začela sem plezati proti znanju, proti cilju.  

 

V vrtcu živijo pravljice in igre, ki me večkrat spomnijo na moje čudovito otroštvo, ki je 

bilo stkano iz najlepših zgodb, junakov, v katere sem verjela, hišic iz kock, v katerih sem 

živela, iz peščenih gradov, ki sem jih gradila brez pravih pripomočkov, iz plišastih igrač, 

ki so imele svoja imena in so znale govoriti. Moje otroštvo je bila velika gledališka 

predstava, v kateri je bilo vse mogoče. Starejša sestra je bila moja učiteljica. Dan za dnem 

sva ustvarjali in se igrali različne vloge. Igrali sva se šolo, glasbeno šolo, trgovino, 

zdravnike, frizerje, šivali sva oblekice za barbike, jim strigli lase ter jih barvali z mamino 

rdečo peno, prirejali sva domače čarovniške in plesno-gledališke predstave za starše, 

plezali na drevo, kjer sva imeli namišljeno hišico … Najino otroštvo je bilo ustvarjalno. 

Nisva imeli veliko igrač, bili pa sva iznajdljivi. Iz nič sva znali narediti vse.  

 

V določenem trenutku, verjetno res na tistem križišču Kekčeve dežele, sem začutila, da je 

skupaj z ljubeznijo do gledališča začela rasti še ljubezen do brezmejne otroške iskrenosti 

in ustvarjalnosti. V tistem trenutku se je vse povezalo in prvič v življenju sem vedela, kaj 
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želim postati. Želela sem postati del ustvarjalnega otroštva drugih otrok, spremljati njihov 

razvoj na vseh področjih, biti njihova prijateljica, zaupnica, vzgojiteljica. 

Že tekom študija sem govorila, da bom nekoč ustanovila kreativni vrtec. Željo, ki bo 

morda nekoč vzklila, pa sem najprej želela preizkusiti v svojem diplomskem delu. 

Odločila sem se, da bom otrokom v vrtcu pripravila spodbudno okolje za kreativne 

gledališke dejavnosti, saj verjamem, da je prav gledališče tisti širok prostor, ki omogoča 

vsakemu posamezniku, da najde svoj način izražanja pisanih idej.  

 

V teoretičnem delu bom pisala o pomenu spodbudnega okolja za izvedbo kreativnih 

gledaliških dejavnosti v vrtcu. Opisala bom prehod s simbolne na gledališko igro, 

opredelila pomen lutke in kreativne drame ter vlogo vzgojitelja, okolja in staršev pri 

ustvarjanju gledališke predstave v vrtcu. 

 

V empiričnem delu bom v obliki dnevnika dejavnosti opisala projekt Igrajmo se 

gledališče, ki sem ga izvedla v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj v skupini Gumbi, ki 

šteje 21 otrok, starih 3-6 let. V mesecu in pol se je tam zgodilo veliko zgodb, zbudilo 

veliko občutkov in vesela sem, da sem bila del tega čudovitega, včasih tudi napornega 

potovanja. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1 OD SIMBOLNE IGRE DO GLEDALIŠČA 

2.1.1 OTROŠKA IGRA 

 

»Če otroci niso bolni, podhranjeni, zanemarjeni ali zlorabljeni, namenijo igri precejšen del 

svoje energije. Igra je prijetna, spontana, ustvarjalna in nepredvidljiva. Ne glede na to, ali 

je glasna ali tiha, umazana ali čista, razposajena ali resna, naporna ali sproščujoča, je za 

otroke polna zadovoljstva, izziva, ugodja in koristi.« (Hohmann in Weikart, 2005, str. 59) 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) piše: »Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi 

nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter 

za otroka prijetna«. Otrok se preko igre uči in razvija na različnih področjih. Katerakoli 

vrsta igre vzpostavi razmerje med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Otrok 

se v igri spoznava s samim seboj, uči se jezika, komunikacijskih spretnosti, razvija pojem 

števila, razvija socialnost. V dejavnostih igre se prepletajo različna področja kurikuluma, 

preko katerih otrok pridobiva izkušnje. Prav prepletanje kurikularnih področij pa je za 

učenje predšolskega otroka strokovno utemeljeno. 

 

Marjanovič Umek in Zupančič (2001, str. 3) trdita, da »igra reprezentira otrokov 

kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in ne vedeti, 

aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in realnostjo, 

med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo 

in tveganjem«. 

 

Marjanovič Umek in Kavčič (2001) v svojem prispevku razdelita otroško igro glede 

na vsebino: 

• FUNKCIJSKA IGRA: prevladuje v prvem letu otrokovega življenja. Otrok preko 

igre razvija svoje gibalne zmožnosti in raziskuje svet okrog sebe. 

• SIMBOLNA oz. DOMIŠLJIJSKA IGRA: otrok v igri reprezentira dejanje, 

predmet, osebo, pojav iz realnega ali domišljijskega sveta. 
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• KONSTRUKCIJSKA IGRA: otrok povezuje, sestavlja in gradi konstrukcijo. 

Najbolj znana konstrukcijska igra je sestavljanje kock. Pojavi se že ob koncu 

prvega leta otrokovega življenja. 

• DOJEMALNA IGRA: predstavlja dojemanje odnosov med predmeti in ljudmi, 

med pomeni in simboli. Otrok sledi navodilom partnerja, zna poimenovati 

predmete ali dogajanje v realnosti, daje navodila in dojema odnose. 

• IGRA S PRAVILI: pojavljati se začne od tretjega leta starosti dalje. Glavna 

lastnost igre s pravili je sprejemanje vnaprej dogovorjenih pravil. 

 

Ana Porenta (2003, str. 174) pravi: »Na igro gledamo navadno kot na neki razvojni 

koncept, kot stopnjo, ki pomaga pri rasti in socializaciji.« V igri otroci ustvarjajo svoj 

domišljijski, sanjski svet, v katerega se zatekajo iz različnih motivov: lahko je to beg pred 

kruto realnostjo, občutek svobode in uživanja ali preprosto zato, ker je to njihov zasebni 

svet, ki ga ustvarjajo po lastnih željah. Domišljijski svet otroka pa se z izkušnjami, ki jih 

preko informacij iz realnega sveta prejema, spreminja. V svoj svet začne vnašati tisto, kar 

vidi v realnosti – od ljudi različnih poklicev do odnosov med njimi. 

 

Igra vključuje vse sestavine aktivnega učenja: materiale, odločitve, govor otrok in 

podporo odraslega. Otroci skozi igro osmišljajo svoje življenje. Preko igre odkrivajo svet, 

za kar uporabljajo vse svoje čute. Če otrokom omogočimo spodbudno okolje za igro, se v 

tem procesu lahko naučijo marsikaj: zavedati se začnejo ljudi okrog sebe, jih posnemajo, 

se pogovarjajo o tem, kaj delajo in občutijo. Posledično krepijo zaupanje, avtonomnost, 

iniciativnost, empatijo in samozaupanje (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

»Otroško igro je treba negovati in na njej graditi. Prav čisto otroško igro, v katero otrok 

projicira del svojega čustvenega in doživljajskega sveta, je treba izkoristiti in jo razvijati.« 

(Korošec, 2009, str. 124) 
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2.1.1.1 Simbolna igra 

 

Otrok skozi simbolno igro izraža tisto, kar ga obdaja in se okrog njega dogaja. V tej obliki 

igre, ki je zelo podobna dramski igri, se otrok igra »kot da« igro. Otroci se v  simbolni 

igri postavljajo v vlogo odraslih, posnemajo njihove dejavnosti in odnose, kasneje pa tudi 

skozi igro vzpostavljajo odnose med otroki in odraslimi. Mlajši otroci se bolj posvečajo 

dejavnostim, starejši pa odnosom. V procesu simbolne igre otroci ustvarjajo fiktivne 

situacije, preko katerih se oddaljijo od konkretne situacije, prav fiktivne situacije pa zelo 

spominjajo na lutkovno-dramsko igro (Ivon, 2010 in Korošec, 2009). 

 

Smilansky (1968, v Marjanovič Umek, 1999) je igro vlog opredelila kot najvišjo obliko 

simbolne igre. Posameznik lahko v igri vlog doseže konsenz o igralni temi, razvoju 

dogodkov in transformaciji vlog ter igralnih materialov le, če preseže svoj egocentrizem 

in razvije sposobnosti zavzemanja perspektive drugega. Socialno-domišljijske dejavnosti 

pozitivno vplivajo na otrokov kognitivni in socialni razvoj. Igra vlog vključuje dve vrsti 

kognitivnih operacij, potrebnih za konzervacijo: reverzibilnost in decentracijo. 

Reverzibilnost v kontekstu igre vlog pomeni otrokovo zavedanje, da se lahko kadarkoli iz 

vloge vrne nazaj v realnost, decentracijo pa razumemo kot otrokovo zavedanje, da je 

hkrati on sam in lik, katerega vlogo prevzame v igri. Konzervacija ali ohranitev je 

miselna sposobnost otroka, ki je v igri sposoben ohranjati namišljene identitete igrač ali 

drugih materialov, kljub temu da so funkcionalno neustrezne. Avtorica Smilansky je 

razvila tudi ocenjevalno lestvico s petimi razvojnimi stopnjami, za izhodišče pa vzela 

način rabe igrač v simbolni igri: 

1. Stopnja: enostavna manipulacija z igračami. 

2. Stopnja: posnemanje dejavnosti odraslih – otrok uporablja miniaturne replike 

predmetov na enak način, kot jih uporabljajo odrasli. 

3. Stopnja: igrače postanejo pripomoček pri igranju določenih vlog. 

4. Stopnja: uporabo igrač dopolnijo verbalizacija in geste, pojavi se tudi velika 

uporaba nestrukturiranega materiala. 

5. Stopnja: v ospredju je govor, otrok praviloma ne uporablja več igrač in gest. 

 

McLoydova (1980, v Marjanovič Umek, 1999) pa je pisala o simbolni transformaciji. V 

svoji ocenjevalni lestvici je zajela ravni predmetne in predstavne transformacije. 
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• PREDMETNA TRANSFORMACIJA: 

1. Stopnja: animacija – otrok pripisuje neživim predmetom značilnosti živih 

predmetov. 

2. Stopnja: materializacija, konkretizacija – otrok materializira namišljen 

predmet, ki je funkcionalno povezan z obstoječim predmetom. 

3. Stopnja: pripisovanje lastnosti predmeta – otrok pripisuje lastnosti predmeta 

obstoječemu ali namišljenemu predmetu, ki je funkcionalno povezan z 

resničnim oz. dejanskim predmetom. 

4. Stopnja: substitucija – otrok pripisuje obstoječemu predmetu novo identiteto. 

• PREDSTAVNA TRANSFORMACIJA: 

1. Stopnja: predmetni realizem – pretvarjanje, da namišljeni predmet obstaja, 

čeprav ni niti malo podoben predmetu, s katerim se otrok igra. 

2. Stopnja: pripisovanje lastnosti predmeta, ki ne obstaja – otrok pripisuje 

predmetu, ki ne obstaja, določene lastnosti. 

3. Stopnja: pripisovanje situacije – otrok se pretvarja, da obstaja zamišljena 

situacija. 

4. Stopnja: pripisovanje vlog – igranje domišljijskih vlog. 

 

Otroci so v obdobju, ko se iščejo, nagnjeni k posnemanju različnih junakov. Želijo se jim 

približati s poosebljanjem lastnosti, ki jih občudujejo – npr. pogum, moč, lepoto, 

nenavadnost ipd. Z vnašanjem junakov v igro otroci lahko v vsakdanjem življenju najdejo 

vrsto magičnih reči, ki oplemenitijo vsakdanjost kot čudovito, herojsko potovanje (Egan, 

1992, v Porenta, 2003). 
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2.1.2 PODROČJE UMETNOSTI V VRTCU 

 

Živimo v digitaliziranem času, v katerem je ohranjanje kvalitetnih in pristnih človeških 

stikov pravi izziv. Umetnost je zagotovo odgovor na vprašanje, kako v svetu ekranov 

zadovoljevati potrebe po sprejetosti, ustvarjalnosti, transcendenci. Umetnost lahko 

primerjamo z analogno komunikacijo, kjer domuje domišljija, je prostor za sanje, dom za 

čustva. »Z umetnostjo se človek lahko zoperstavi stroju. Umetnost preprečuje, da bi 

človek sam postal stroj. Z umetnostjo človek izpričuje svojo istovetnost.« (Sitar, 2008, 

str. 131) Umetnost je hrana za dušo, ki jo moramo najprej spoznati, da lahko v njej 

uživamo. Tukaj nastopi umetnostna vzgoja. Tako kot matematika ima tudi umetnost svoja 

pravila, ki jih je treba razumeti in urediti v glavi, da učinek zadane srce. 

 

Kroflič (2007) navaja vrsto pozitivnih lastnosti, ki jih prinaša umetnost v vzgoji in 

izobraževanju: občutek varnosti, sproščenost, samopodoba in samozaupanje, morala, 

komunikacija med učitelji ter učenci in učiteljem, boljši medosebni odnosi, strpnost do 

sebe in drugih, zmanjšanje agresivnega vedenja ter vedenjskih problemov, sposobnost 

izražanja, mentalni razvoj, ustvarjalnost, plodovita domišljija, zmožnost kritične 

refleksije, motivacija, delovne navade, iniciativnost, motorične spretnosti, pozornost, 

emocionalna katarza in čustvena inteligenca, vednost o zgodovini in kulturi, identifikacija 

z določeno kulturo, zmožnost reševanja problemov, občutek za avtonomijo, svoboda 

mišljenja in akcija. 

 

Kurikulum področje umetnosti opisuje kot področje, ki omogoča udejanjanje ustvarjalnih 

potencialov, ki se kažejo skozi otrokovo igro, raziskovanje in spoznavanje sveta. Otrok je 

na vseh področjih dejavnosti ustvarjalen, vendar je nekaj posebnih lastnosti vezanih le na 

umetnost. V umetnosti otrok izraža svoje misli, hotenja in komunicira, ob tem pa razvija 

svoje sposobnosti uporabljanja simbolov – ko v risbi, plesu, glasbi, gledališču ustvari 

nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. V umetnosti lahko izrazi svoja najbolj skrita počutja 

in čustva, natančno opiše ali predstavi nek dogodek, stvar, lahko izrazi svojo etično 

presojo o osebi, dogodku in raziskuje umetniški jezik. Skozi umetnost otrok spoznava 

sebe, prispeva k oblikovanju okolja in gradi na samozavesti. Kurikulum za vrtce poudarja 

izkušnjo, ki jo otrok pridobi na področju umetnosti, saj zaradi celovitosti doživljanja in 

ustvarjanja predstavlja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in 

duševnega zdravja (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Kroflič (2011) v svojem prispevku zagovarja ideji pedagogike poslušanja in metodike 

učenja preko umetnosti, preko katerih lahko vzgojitelj doseže visoko stopnjo otrokove 

participacije v dejavnostih. Otrok v predšolskem obdobju preko umetniških dejavnosti 

lahko bolje razvije svojo verbalno in matematično-logično inteligentnost. Umetnost 

omogoča, da otrok preko poslušanja, opazovanja ter komentiranja sebe in drugega razvije 

lastno teorijo uma.  

 

Umetnost je že od nekdaj povezovala otroke in umetnike, med njimi je tkala močne vezi. 

Mnogim umetnikom so bili otroci učitelji in navdih za ustvarjanje, občudovali so njihovo 

domišljijo in neposredno ustvarjalnost. Prav tako pa tudi umetnost otrokom pomaga, da si 

lažje razlagajo svet, v katerem živijo. Dober primer za to so pravljice, ki jih otroci tako 

radi poslušajo preden zaspijo. Poleg pravljic tudi predstave utrjujejo vero v to, da so stvari 

v resnici žive. Več kot se umetniki in otroci družijo preko različnih načinov, bogatejši so 

eni in drugi (Sitar, 2008). 

 

 

2.1.3 GLEDALIŠČE IN VRTEC 

 

»Gledališče kot stičišče vseh lepih umetnosti združi tako otroke kot učitelje in vse druge 

udeležence v procesu delovanja šole in izven nje, starše in druge gledališke navdušence v 

mogočno gledališko družino, kjer najde vsak in vsakdo svoje mesto.« (Zupančič, 2007, str. 45) 

 

Hočevar (2014) pravi, da gledališče lahko definiramo kot prostor izmišljenih zgodb v 

izmišljenem prostoru in času. Gledališka predstava se zgodi v gledalčevi glavi, saj si 

gledalec sam ustvari določeno podobo o tem, kar vidi na odru. Vsak posameznik lahko 

isto predstavo občuti in vidi na svojevrsten način. Ravno zaradi tega je gledališče prostor 

velikih razsežnosti, ki ga vsak doživlja po svoje, tako kot ga začuti, kot si želi. Žive slike 

v gledalcu vzbujajo radovednost, mu postavljajo vprašanja, mu odpirajo domišljijski svet, 

fantazije, ki jih lahko poveže z realnim življenjem, ki ga živi tukaj in zdaj. Odpira mu 

vedno nove probleme, s katerimi se sooča, ali se bo soočal, v svojem življenju. 

 

»Gledališče s široko paleto izraznih sredstev povezuje različne veje umetnosti, saj se v 

scenskem dogodku nastopajoči izražajo s stiliziranimi podobami ob oživljenem predmetu, 
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v gibu, likovnem ustvarjanju, skozi zvok, besedo, govorico scene in telesa.« (Korošec, 

2010, str. 310) 

 

S pomočjo gledališke igre otroci razvijajo socialno-interakcijske spretnosti, učijo se 

komunikacije in reševanja manjših konfliktov. Gledališke igre temeljijo na skupinskem 

ustvarjanju in sodelovanju, kar pa od otrok zahteva medsebojno usklajevanje mnenj in 

dogovarjanje, potrebno je spoštovanje drug drugega in sprejemanje idej drugih. 

Upoštevati pa je treba tudi čustva partnerjev (Majaron in Korošec, 2006). 

 

»Gledališče kot umetnost je otroku izredno blizu. Spomnimo se igre vlog, ko otroci igrajo 

vloge odraslih. V tem hipu so mame pa očetje, v drugem živali, kralji in kraljične … Pa 

igra s punčko in ljubkovanje plišastih medvedkov.« (Sitar, 2008, str. 135) 

 

Nekaj primerov dramskih dejavnosti po Kurikulumu za prvo starostno obdobje 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 27): 

• Otrok se igra in posnema živali, ljudi; 

• igra se preproste gibalne, ritmične, govorne igre; 

• sodeluje v igri z otroki in vzgojiteljem; 

• uporablja predmete, tako da predstavljajo druge predmete; 

• animira igrače, lutke, predmete; 

• v igri uporablja enostavne rekvizite, scenske prvine in prvine kostuma; 

• sodeluje pri nastopih in praznovanjih; 

• prisostvuje pri preprosti lutkovni predstavi v vrtcu. 

 

Primeri dramskih dejavnosti po Kurikulumu za drugo starostno obdobje (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 29-30): 

• Otrok se igra, vživlja in posnema živali, osebe, odnose med njimi z uporabo glasu, 

telesa, prostora, lutke, predmeta, kostuma, maske; 

• z gesto, zvokom, besedo opiše objekt, situacijo, okolje; 

• uporablja predmete, da predstavljajo druge predmete; 

• si zamišlja in izvaja animacijo z raznimi vrstami lutk in predmeti; 

• sodeluje v igri z drugimi; 

• sodeluje v igri, ki ima več prizorišč; 
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• »bere« risbo, fotografijo in ustvarja zgodbo; 

• izmisli si zgodbo, pesem, ki jo z otroki igrajo; 

• se izraža in opazuje govor, govorico telesa, govorico dogajanja v prostoru, 

govorico časovnega dogajanja; 

• gleda predstavo, uporablja in razlikuje gledališka sredstva; 

• doživlja, izvaja, zamišlja si različne napetosti v dramskem dogajanju; 

• si zamišlja in režira dogajanje v prizoru, v celotni predstavi. 

 

 

2.1.3.1 Moč lutke 

 

Lutka ima za seboj dolgo zgodovino. Izvira iz ritualov in združuje tri nivoje stilizacije: 

vizualni, gibalni in zvočni. Lutka ni nič drugega kot predmet, objekt, negibna materija – 

nekaj neživega. Če želimo, da lutka oživi, ji moramo posvetiti vso svojo pozornost. Svojo 

energijo usmerimo v lutko in skozi njo vzpostavljamo komunikacijo. Lutka tako lahko 

postane posrednik, pomočnik, ščit. Posamezniku dovoljuje, da skozi njo izrazi svoje 

stališče, mnenje, pokaže svoje sposobnosti. Ni pomembno, da je lutka do potankosti 

izdelana. Pomembnejše je, da jo lahko izdela vsak. Pomembno je, da v vrtcu znamo 

uporabiti čim več preprostih materialov za izdelavo različnih vrst lutk, ki jih lahko otroci 

enostavno izdelajo sami. Pomen lutke prispeva k načinu simbolnega mišljenja, njegova 

moč pa predstavlja motivacijo za osvajanje različnih spretnosti, veščin in znanj. Lutka je 

tudi možnost za izražanje čustev, predvsem pa otrok skozi lutkovno umetnost razvija 

divergentno mišljenje, ki je pomemben element kreativnosti (Majaron in Korošec, 2006). 

 

Lutka ima neizmerno moč. In prav vsaka vzgojiteljica, ki na kakršenkoli način 

komunicira z otroki preko lutke, verjetno lahko potrdi njeno moč, magičnost in pedagoški 

potencial. Vsak predmet okrog nas lahko oživimo, mu damo nov, metaforičen pomen; 

vsak predmet lahko na nek način postane lutka, s katero upravljamo. Lutka se lahko 

uporablja na različne načine: lahko je ljubljenec skupine (prisotna v različnih 

vsakodnevnih situacijah, dejavnostih), lahko jo uporabimo za boljšo motivacijo otrok za 

delo, za boljše pomnjenje in razumevanje učne snovi, lahko jo uporabimo pri projektnem 

delu (lutka se pojavi z določenim problemom, otroci pa lutki problem pomagajo rešiti), 

lutka je tudi motivacijsko sredstvo za izražanje čustev (otrok skozi lutko gradi na svoji 
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senzibilnosti). Poleg vseh teh načinov uporabe pa seveda ne smemo zanemariti prvotne 

uporabe lutke v igranju lutkovnih predstav. Otrokom moramo nuditi možnost, da sami 

ustvarjajo lutke (iz čim bolj preprostih materialov) in jim omogočati, da se igrajo 

lutkovno gledališče (Ivon, 2010). 

 

»Uporaba lutke v vzgojnem procesu lahko opazno prispeva k bolj humanemu in manj 

stresnemu vključevanju otroka v socializacijski proces, v prehodu iz obdobja igre k 

učenju, k vključevanju v skupinsko delo v času šolanja. Lutka bo pomagala razbiti še 

vedno najpogostejšo obliko frontalnega pouka.« (Majaron, 2000, str. 35) 

 

Lutka je lahko pomemben član skupine v vrtcu. Vzgojiteljice jo večkrat uporabijo kot 

ljubljenca skupine, ki je z otroki celo leto. Včasih je ljubljenec kar plišasta igrača, ki jo 

otroci lahko stisnejo k sebi, se potolažijo z njo. Lutka ima posebno moč, je most med 

vzgojitelji in otroki, lutka je vsemogočna, zmore veliko več kot ljudje. Včasih se otroci 

lažje zaupajo lutki, ji verjamejo, jo upoštevajo, spoštujejo, lutka je njihov zaveznik in 

tolažnik. »Lutka zmore vse, česar človek ne. Lutka lahko leti, se bojuje v borbi, premaga 

hudobne čarovnice, je močnejša od največjega velikana in prežene celo največje strahove, 

ki prihajajo ponoči. Neverjetna moč, ki jo zmore celo čisto majhna lutka iz tkanine ali 

papirja.« (Korošec, 2006, str. 35) 

 

Otrok včasih lažje vzpostavi kontakt z lutko kot z vzgojiteljico ali s starši. To si lahko 

razložimo na energetski ravni in z otrokovim strahom pred komunikacijo z odraslimi. 

Prav zato lahko izkoristimo lutko, posrednika, preko katere otroku olajšamo dialog z 

odraslim. Otrok preko lutke na manj stresen način sprejema okolje, v katerem živi in 

sporoča odnos do njega. Komunikacija z lutko je dvosmerna: najprej odrasli preko lutke 

vzpostavi stik z otrokom, potem pa bo tudi otrok preko animacije lutke poskušal izraziti 

svoje mnenje. Komunikacija preko lutke je lahko vir neštetih možnosti, kako otroku 

posredovati naše izkušnje, informacije o svetu in naši družbi. Tako je lahko dober 

posrednik med otrokom in okoljem (Majaron, 2000). 

 

D. Gobec (2000) v svojem članku piše o bogastvu projektnega dela z lutko. Ni besed in 

občutkov, ki bi lahko opisali moč projekta, vezi, ki jih splete med vsemi udeleženci, ni 

besed za nepozabna doživetja, ljudi, ki stremijo k sreči otroka. »In to zaradi ene same 

lutke, ki nekega dne vstopi skozi vrata vrtca in malodane celo šolsko leto zbuja 
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radovednost, čustvovanje, komunikacijo, raziskovanje in ustvarjalni nemir v otrocih, 

vzgojiteljicah in starših.« (str. 36) Lutka se v vrtcu pojavi z nekim problemom, ki otroke 

pritegne, jih motivira, da novemu prijatelju želijo pomagati. Da razrešijo določen 

problem, morajo raziskovati in odkrivati naš resnični svet, preverjati domneve in razlage, 

poizvedovati po virih, med strokovnjaki, srečujejo se z različnimi poklici, dejavnostmi, 

ustanovami, rešujejo resnične probleme našega življenja, spoznavajo svoje naravno, 

tehnično in socialno okolje. Otroci se skozi projekt veliko naučijo iz notranje motivacije 

in ne zato, ker je tako predpisano z učnim načrtom. Projektno delo z lutko postavi v 

ospredje otroka, njegovo aktivnost in kreativnost. 

 

A. Porenta je skozi študijo primera - projekt Kajevo potovanje po Sloveniji, ki se je začel 

izvajati po različnih šolah (v prvem in drugem razredu) v Sloveniji konec leta 2000 in 

zaključil junija 2001, prišla do naslednjih ugotovitev, prednosti, ki jih ponuja projektno 

delo z lutko (2003, str 185): 

• Lutka krepi pozitivne čustvene odnose v skupini in izražanje čustev, 

• razvija empatijo in tolerantnost, 

• omogoča lažjo komunikacijo med učiteljem in učenci, pogosto se pojavlja tudi kot 

pomočnik pri uravnavanju pozitivne klime (boječe otroke spodbudi, »preveč« 

živahne pa umirja), 

• spodbuja igranje z možnostmi in verjetnostmi (»kot da bi bilo«, »če bi bilo«, »kaj 

bi bilo, če«) in s tem vpliva na razvoj divergentnih sposobnosti, 

• dopušča sprejemanje igre kot legitimne dejavnosti (z učiteljevo aktivno vlogo v 

igri) pri usvajanju novega znanja, 

• omogoča razvijanje idej in spodbuja ustvarjalnost na vseh področjih, 

• spodbuja skupinsko delo: skupno načrtovanje ter izdelavo skupnih in 

individualnih pripomočkov, rešitev, ki bodo liku pomagala/e, da bo opravil svojo 

nalogo, 

• zveča motivacijo za delo: otroci v vlogi »učitelja« mnogo temeljiteje, natančneje, 

z več volje usvajajo znanje, kot bi ga brez lutke, 

• ob spoznavanju novega znanja razmišljajo tudi o postopkih, ki so jih privedli do 

novega znanja in rešitev, saj jih morajo potem prenesti lutki – ne le razvija 

konvergentno in divergentno mišljenje, pomaga tudi pri usvajanju metodologije 

znanosti, 
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• ker je vsak otrok pomemben »učitelj« lutke, ob tem razvija tudi pozitivno 

samopodobo in samozavest, 

• sprošča napetosti ob visokih pričakovanjih: lutka se velikokrat zmoti, 

neprenehoma ima težave, otroci ji pomagajo, da jih bo odpravila – tudi njihove 

napake in težave so ob njej videti manjše in lažje premostljive. 

 

»Vzgoja z lutkami (umetnostjo) naj bi pomenila, da je lutka (umetnost) predvsem 

sredstvo za doseganje ciljev na drugih področjih, pri učenju, socializaciji, spretnosti, 

govoru, gibanju. Sem sodi tudi lutka kot mediator, zaupnik, učitelj, raziskovalec. Z lutko 

raste otrok in svet, ki ga mora raziskati.« (Sitar, 2008, str. 132) 

 

 

2.1.3.2 Kreativna dramska vzgoja 

 

»Kreativna gledališka vzgoja je ena izmed najbolj kompleksnih, saj vključuje vrsto 

izraznih sredstev. Otroci lahko izražajo svoje občutke, misli, odnos do okolja, do ljudi z 

mimiko, s pantomimo, z gibom, z lutkami, z maskami, z jezikovnim ustvarjanjem, z 

glasbo … Vse te dejavnosti se lahko odvijajo pri pouku z uresničevanjem vzgojno-

izobraževalnih ciljev ali pri interesni dejavnosti.« (Korošec, 2002, str. 37) 

 

V vrtcih Reggio Emilia, ki je primer dobre pedagoške prakse, se dejavnosti in ustvarjalni 

procesi odvijajo v naslednjih treh fazah (Geršak in Korošeč, 2011): 

1. PRESENEČENJE: otroci za ustvarjalnost potrebujejo dobro motivacijo. Tema, s 

katero se želimo ukvarjati, mora biti za otroke zanimiva in pomembna. 

Presenečenje spodbudi otrokovo zanimanje za razširitev znanja. Če otrok s temo 

ne bo čustveno povezan, se bo hitro naveličal in prenehal raziskovati naprej. 

2. DOŽIVLJANJE: otroci se v tej fazi spoznajo s prostorom, materiali, predmeti, 

obliko, glasom, zvokom … Otrokom damo čim več izkušenj in informacij iz 

različnih virov; ogled muzejev, gledališča, koncertov, predstave, raziskujemo 

naravo, knjige, ustvarjamo zvoke, prisluhnemo in poslušamo, iščemo ideje o likih 

v zgodbi, kako bi se zgodba razvijala … 
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3. IZRAŽANJE: otroci se v tej fazi doživeto postavljajo v odnose, predmete 

uporabljajo kot rekvizite ali kot oživljene predmete v novih odnosih, položajih. 

Raziskujejo, kaj lahko novega ustvarijo iz ponujenih informacij, materiala. 

 

Kreativna dramska vzgoja spodbuja proces ustvarjanja, zavrača učenje besedil »na 

pamet« in učiteljevo/vzgojiteljevo režijo. Igra je lahko improvizirana, izmišljena, lahko 

pa jo kreiramo tudi na podlagi literarne predloge. Otroku moramo pri ustvarjanju zaupati, 

ga spodbujati, verjeti vanj, ga sprejeti kot kompetentnega člana skupine. Pri gledališki igri 

otroci razvijajo socialno-interakcijske spretnosti, učijo se komunikacije in reševanja 

manjših konfliktov. Gledališke igre temeljijo na skupinskem ustvarjanju in sodelovanju, 

kar pa od otrok zahteva medsebojno usklajevanje mnenj in dogovarjanje, potrebno je 

spoštovanje drug drugega in sprejemanje idej drugih. Upoštevati pa je treba tudi čustva 

partnerjev. Otroci se že kmalu začnejo igrati simbolno igro oz. igro vlog, kar naj bi bilo 

tudi naše izhodišče za ustvarjanje kreativne drame  (McCaslin, 2006).  

 

Tako kot odraslih se tudi otrok včasih polastijo negativna občutja – strah, jeza, 

negotovost, žalost, ljubosumje itd. Preko kreativne drame jim omogočimo, da svoja 

čustva izrazijo, ne da bi pri tem škodovali sebi ali drugim (Korošec, 2006). 

 

Tyler (1981) govori o mnogih pozitivnih učinkih, ki jih v izobraževalne zavode lahko 

prineseta kreativna dramska vzgoja in spoznavanje gledališča: 

1. Otrok se sreča z literaturo dramatike, dramskim pisanjem, ustvarjanjem predstave. 

2. Otroku se približa obisk gledališča tudi v prihodnosti. 

3. Otrok začne kritično razmišljati o predstavah in tudi o informacijah v ostalih 

medijih. 

4. Otroke spodbudi, da ustvarjajo lastne gledališke predstave in raziskujejo odnose v 

polju gledaliških situacij. 

5. Spodbudi otroke, da se preko gledališke vzgoje srečajo tudi z ostalimi vrstami 

umetnosti. 

6. Gledališče otroke uči tudi moralnega presojanja. 

Avtor poleg zgoraj naštetih prednosti kreativne gledališke vzgoje v svojem prispevku trdi, 

da dejavnosti s področja gledališča razvijajo tudi otrokovo domišljijo, krepijo njegovo 

izražanje in terapevtsko vplivajo na negativne otrokove občutke.  
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O`Toole (2009) trdi, da kreativna drama v izobraževanju nudi vse priložnosti za kreativno 

izražanje otrok. Skozi kreativno dramo se otrok uči nadzorovati in izražati čustva, ideje in 

svojo domišljijo v različnih umetniških jezikih, uči se sodelovanja in razumevanja drugih 

ljudi. Kreativna drama spodbuja otrokovo kritično presojanje ter mišljenje in mu 

omogoča, da brez strahu izraža svoje ideje. 

 

»Ustvarjalnost je torej mogoče razvijati, a ne le kot podporo spontani otroški domišljiji, 

ampak tudi kot krepitev zmožnosti premagovanja ovir in konfliktov ter optimalnega 

razreševanja frustracij, ki jih ustvarja vsaka vzgoja.« (Kroflič, 2001, str. 47) 

 

 

 

2.2 SPODBUDNO OKOLJE ZA USTVARJANJE 

2.2.1 VLOGA VZGOJITELJA 

 

»Kdor poučuje otroke igro, ki jo že nosijo v sebi, je pred najtežjo nalogo. Voditi jih mora 

kot mečevalec meč, ta pa ga drži kot ptico; ne prešibko, da mu ne uide, ne premočno, da 

je ne zaduši.« (Zupančič, 2007, str. 45) 

 

Vzgojiteljica mora aktivno poslušati otrokove razlage in jim dajati čas, da izrazijo svoje 

ideje, jih spodbujati k razmišljanju, izražanju pogledov in razlag. Otrokom mora dati 

priložnosti za izražanje misli, idej in doživljanj preko različnih umetniških praks in 

jezikov, ob tem jih mora spodbujati k pojasnjevanju, pripovedovanju in opisovanju svojih 

stvaritev in stvaritev njihovih vrstnikov. Vzgojiteljica naj poskrbi, da so med proste in 

načrtovane dejavnosti vključeni vsi otroci, upošteva naj njihove pobude, ideje, potrebe z 

možnostjo participacije na način, da so prav otroci neposredni sooblikovalci pri snovanju 

in izpeljavi pedagoškega procesa (Štirn Janota in Jug, 2010). 

 

Vloga vzgojiteljice je v gledališki vzgoji zelo pomembna. Vzgojiteljica mora zagotoviti 

bogastvo različnih materialov, iger, zgodb, prostora in časa, v katerem bo otrok lahko 

raziskoval in ustvarjal. Prebuditi mora vsa čutila (vid, sluh, vonj, okus), otroku dajati 

impulze za prebujanje doživljanja in emocij. Vzgojitelj naj gledališko vzgojo gradi na 
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otrokovi simbolni igri, saj nobena igralska tehnika ne premore toliko sproščenosti, 

ustvarjalnosti, inovativnosti kot otroška igra. Otrok naj bo osrednji akter ustvarjanja, 

vzgojitelj pa njegov partner (Korošec, 2010). 

 

Pri ustvarjanju novih likov in zgodb je dober izvor tudi nestrukturirani material. Otroci 

so zmožni iz takšnega materiala ustvariti predmete, lutke, simbole, ki jim služijo za 

predstavljanje stvarnega in intimnega sveta. Prav zaradi spodbujanja njihove domišljije 

jim je nadvse primerno ponuditi čim manj realistične predmete. K spodbujanju dramske 

igre pripomorejo tudi oblačila. Različna oblačila, obutev in razne dodatke za 

preoblačenje lahko spravimo v skrinjo ali škatlo, ki je otrokom ves čas na razpolago v 

nekem kotičku – kotičku za preobleko. Otroku je včasih že kos oblačila dovolj, da se 

postavi v drugo vlogo, npr. v vlogo odraslega. Poleg kotička za preobleko je otroku 

potrebno omogočiti, da predmete v vrtcu npr. stole, mize uporablja še v druge namene, 

jim pripisuje drugo uporabnost – stol lahko v trenutku postane avtobus, ladja in še kaj. 

Ravno v tem je čar gledališkega ustvarjanja v vrtcu. Zavedati se moramo, da ne 

potrebujemo veliko, da so scena in kostumi lahko povsem preprosti, kajti toliko večja je 

otrokova domišljija, ki ustvari veliko kreacijo, če ji le dovolimo. Pri procesu ustvarjanja 

moramo kot vzgojitelji ohranjati domišljijo, zaupati radovednosti otrok, ne posredujemo 

jim svojih idej, ampak jih podpiramo v raziskovanju novega, neobičajnega, drugačnega. 

Pomembno je, da vzgojitelj spodbuja socio-dramsko igro, pomaga otrokom z nasveti in 

komentarji. Vzgojitelj naj spodbuja igro otrok, ne sme pa je diktirati/režirati (Geršak in 

Korošec, 2011). 

 

Včasih je v vrtcu, družini, ali kje drugje otrokom težko. Otroci so čuteča bitja, ki jih lahko 

doletijo hude stiske. Vzgojitelji smo v vrtcu tudi zato, da otrokom pomagamo premagati 

njihove tegobe. Včasih pa je svoje težave lažje zaupati nekomu »tretjemu« in ne 

vzgojiteljici. V vrtcu je zato priporočljivo uvajati ljubljenca skupine – lutko, v katero 

verjamemo, da bo pomagala premagati še tako težke ovire. Otroci se ob pogovoru z lutko 

ali preko lutke lažje sprostijo. Čeprav govorijo iz sebe, imajo občutek, da govori lutka. 

Lutka je neke vrste ščit, otrokov alter ego. Lutka je lahko odličen element kakovostne 

komunikacije in razreševanja različnih konfliktov v skupini. V vsakdan vrtca vnaša 

pravljičnost, vznemirjenje, radovednost, sproščenost in prijetno vzdušje (Korošec, 2009). 
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2.2.2 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Otroku moramo omogočiti, da okolje raziskuje z vsemi čutili. Vrtec naj sodeluje z 

lokalno skupnostjo, institucijami, društvi, zunanjimi strokovnjaki. Otrok bo iz okolja 

pridobil bogate izkušnje, ideje, zamisli, interese, zanimanje za nadaljnje raziskovanje. 

Sodelovanje z okoljem poveže vrtec s širšim svetom v katerem otrok živi, v katerega se 

počasi integrira. Otroci počasi začnejo spoznavati, da mesto v katerem živijo, ni le skupek 

zgradb, ampak vrsta prostorov, ki so zanimivi in pomembni za skupnost v kateri živijo 

(Turnšek idr., 2012). 

 

Izvor za otrokovo ustvarjanje z umetniškimi izraznimi sredstvi je že samo po sebi 

otrokovo kulturno in naravno okolje – zgodovina, kulturni spomeniki, galerije, muzeji, 

gozdovi, travniki, gore, reke ... Zgodbe ljudi, dogajanje v mestu, na tržnici, srečanje s 

poezijo, opazovanje značilnosti zgradb, šumenje gozdov, žuborenje potoka, reke, 

poslušanje glasbe kraja v katerem živi – vse to so izkušnje, ki bogatijo otroka in ga 

spodbujajo h kreativnemu izražanju na različnih področjih – tudi na področju gledališča 

(Geršak in Korošec, 2011). 

 

»Obisk gledališča je poseben dogodek. To, kar se dogaja na odru, je in ni resnično. Vemo, 

da se pred nami odvija igra, pa vendar jočemo, čeprav nam je jasno, da bo igralec isti 

prizor ponovil jutri na istem mestu ob isti uri.« (Sitar, 2001, str. 6) 

 

Obisk gledališča predstavlja otroku posebno doživetje in vznemirjenje. Ko prestopi prag 

magične hiše, kjer živijo dobre vile, hudobne čarovnice in veliki junaki, kjer se odvijajo 

strašne in prijazne zgodbe, otroci doživijo mnogo vtisov, ki še dolgo po spuščeni zavesi 

odmevajo v njih. Ogled predstave za otroke pomeni zabavo, doživetje, ali pa globlje 

razmišljanje o tematiki in junakih. Otrok svoja čustva zrcali v junaka na odru, podoživlja 

čustva. Vse te vtise, doživetja odnese s seboj in spomin na gledališki dogodek ga lahko 

spodbudi k lastnemu ustvarjanju. Mnogim otrokom pa žal ni omogočen ogled predstave v 

pravem gledališču. Zato k njim v vrtec pridejo igralci (po navadi so to alternativna 

gledališča) in odigrajo predstavo kar v njihovem kraju, vrtcu. Žal pa taka predstava izgubi 

precej kvalitet in čarobnosti, ki jih otroku omogoča obisk pravega gledališča (Majaron in 

Korošec, 2006). 

 



18 
 

Z okoljem nas lahko dobro poveže tudi projektno delo z lutko. Lutka, ki s seboj nosi 

določeno zgodbo in problem, bo dobra spodbuda otrokom, da raziskujejo, odkrivajo, 

aktivno rešijo problem. Lutka s svojo magično močjo in zgodbo čustveno, doživljajsko in 

miselno motivira otroke, da ji želijo pomagati, odgovor pa večkrat najdejo prav v 

raziskovanju svojega okolja. Takšen način spoznavanja, odkrivanja okolja poveže 

kognitivne procese z notranjim doživljanjem in z njim povezane čustvene, motivacijske in 

socializacijske procese. Prav zaradi notranje motivacije pa bo otrokovo učenje 

učinkovitejše (Gobec, 2000). 

 

 

2.2.3 USTVARJANJE PREDSTAVE 

 

Pri pripravi predstave združijo moči in veselje vzgojitelji in otroci. Vsak posameznik 

prispeva svoja znanja in spretnosti. Njihovo delo se na koncu zaključi z velikim 

dogodkom – predstavo. Pri pripravi moramo upoštevati starost otrok, število otrok, ki 

sodeluje pri dejavnosti, zrelost in interes otrok. Tudi pri izbiri zgodbe moramo izbrati 

takšne vsebine, ki so primerne starosti otrok. Za mlajše otroke so primernejše zgodbe s 

ponovitvami, klasične pravljice, zgodbe, ki so sad domišljije. Pomembno je, da si 

pripravimo prostor za izvajanje dramskih in lutkovnih dejavnosti, da si vzamemo čas, 

potreben za vse aktivnosti povezane z dejavnostmi (pripravo zvočnega gradiva, izdelavo 

lutk, scene, kostumov). Otrokom dajemo možnost, da se dokažejo pri ustvarjanju 

predstave, saj ko prevzemajo odgovornost za posamezne elemente, pridobivajo dodatna 

znanja in izkušnje. Poleg vlog, ki jih dobijo pri sami izvedbi predstave, jim dodelimo tudi 

naloge izvajalcev glasbe, oblikovalcev luči, scenskih mojstrov, izdelovalcev lutk, 

kostumografov – na ta način odkrivamo in razvijamo različne otrokove talente. Ves čas 

pa moramo imeti v mislih dejstvo, da delamo z otroki, zato ohranjajmo otroško 

sproščenost, igrivost in veselje do igranja (Majaron in Korošec, 2006). 

 

Dober vzgojitelj začne graditi na otrokovi igri, ki je notranje motivirana dejavnost. Otrok 

v spontani simbolni igri uživa, zato je mentorjeva naloga, da ne režira otrokove igre, 

temveč jih spodbuja, usmerja ter v njihovo igro uvaja gledališke elemente – postavi 

strukturo. Zavedanje, da z dramskimi dejavnostmi otrok ne vzgajamo v bodoče igralce 

(vsaj prvotno to ni naš cilj), je zelo pomembno in nam pomaga, da se ob ustvarjanju ne 
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obremenjujemo s tem, kako popolna mora biti predstava – končni izdelek ustvarjanja. Če 

si za predlogo ustvarjanja predstave izberemo neko besedilo, se ne smemo obremenjevati 

z učenjem besedila, to lahko preveč omeji otrokovo svobodo, spontanost ter domišljijo, 

prav ti trije elementi pa so ključ do čudovitih stvaritev. Kot že večkrat omenjeno, je 

proces in otrokov razvoj pomembnejši od estetsko dovršenega izdelka (Korošec, 2006). 

 

Zupančič (2007, str. 47) pravi: »Otrok ne potrebuje gledalcev za svojo igro, zato ga je 

gledalcev strah. Ne bo jih odmislil, kot da so zeljnate glave, kakor so stari gledališki 

mojstri radi učili, ampak jih bo osvojil z resničnostjo in disciplino svoje igre.« 

 

 

2.2.4 SODELOVANJE S STARŠI 

 

»Družina je enota družbe, ki se razlikuje od drugih socialnih skupin  po vsebini, obliki in 

sestavi, zato lahko rečemo, da je svojevrstna človeška skupina ali socialna skupnost. V 

družini poteka posnemanje kot najelementarnejša oblika vzgoje, pri katerem gre za 

povzemanje zunanjih vzorcev vedenja.« (Žnidaršič, 2012, str. 7) 

 

Pomembno in nadvse zaželeno je, da k sodelovanju kreiranja gledaliških predstav 

povabimo tudi starše. Sodelovanje s starši je namreč eden od temeljnih ciljev Kurikuluma 

za vrtce. Za boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnih zavodov je pomemben tudi odnos 

med starši in vzgojitelji. Otroci se bodo v vrtcu bolje počutili, če bodo zaznali, da se tudi 

njihovi starši dobro počutijo v vrtcu in da komunikacija med starši in vzgojitelji poteka v 

obeh smereh (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

 

Že Vigotski je dokazoval, da je vključevanje odraslih v otrokovo igro ključnega pomena 

za njegov razvoj. Ko se odrasli vključi v igro, otrok dobi eno optimalnih spodbud za svoj 

razvoj. Gre za raven potencialnega razvoja, ki ga otrok lahko doseže, obvlada in razume 

le s pomočjo odrasle osebe ali kompetentnega vrstnika (Geršak in Korošec, 2011). 

 

Neformalne oblike sodelovanje s starši so bolj sproščene, vendar jih je kljub temu 

treba načrtovati. S starši že v začetku leta načrtujemo skupna srečanja in eden od 

predlogov za srečanje je lahko tudi gledališka predstava. Starše povabimo k 
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sodelovanju pri kreiranju predstave. Lahko priskrbijo določene materiale, lahko pa 

tudi sami sodelujejo v predstavi, ali celo ustvarijo predstavo, v kateri nastopajo starši 

svojim otrokom. Oblik sodelovanja je veliko, vsekakor pa takšna srečanja povežejo 

družino z vrtcem in okrepijo zaupanje staršev in otrok do vzgojiteljev in ostalih 

strokovnih delavcev v vrtcu (Črv, 2012). 

 

Dobra oblika sodelovanja s starši so tudi različni projekti v vrtcu. Starše k 

sodelovanju povabijo kar sami otroci, ki se tekom projekta začnejo zavedati, da 

potrebujejo pomoč odraslih. Primeri dobre prakse kažejo, da starši v projektih radi 

sodelujejo in pomagajo po svojih najboljših zmožnostih. Na končni izdelek pa so na 

koncu projekta ponosni tako otroci kot starši, ki skupaj združijo moči. Takšno 

sodelovanje še dodatno oplemeniti projekt (Turnšek idr., 2012). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Kurikulum za vrtce (1999) na področju umetnosti spodbuja k različnim dejavnostim plesa, 

glasbe, avdio-vizualnim, dramskim, likovnim ter oblikovalskim dejavnostim. Umetniške 

dejavnosti so pomembne za učenje, razumevanje sveta, otrokov celostni razvoj. Skozi 

dejavnosti se otrok uči izražati in aktivno reševati probleme. Vzgojitelj mu ves čas stoji 

ob strani, ga spodbuja, se vključuje v igro, ga usmerja – je njegov mentor. Vzgojitelj se 

mora zavedati pomembnosti svoje vloge tudi v umetniški dejavnosti. Najpomembnejši je 

proces, tekom katerega se otrok razvija, socializira in uživa (Vrbovšek, 2006). 

 

Otrok lahko s pomočjo umetnosti izrazi svoja najbolj skrita počutja in čustva, natančno 

opiše ali predstavi nek dogodek, stvar, lahko izrazi svojo etično presojo o osebi ali 

dogodku in raziskuje umetniški jezik. Skozi umetnost otrok spoznava sebe, prispeva k 

oblikovanju okolja in gradi na samozavesti. Kurikulum za vrtce poudarja izkušnjo, ki jo 

otrok pridobi na področju umetnosti, saj zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja 

predstavlja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

H gledališkim dejavnostim moramo pristopiti kreativno in otroka postaviti v središče 

kreiranja, kjer ima njegova domišljija svobodno pot pri ustvarjanju umetniškega izdelka. 

»Kreativna drama je eno izmed najbolj kompleksnih estetskih področij, saj vključuje in 

združuje vrsto izraznih sredstev: lutke, maske, pantomimo (gibanje, mimiko obraza, 

izrazni ples), jezikovno in likovno ustvarjanje, glasbo.« (Korošec, 2006, str. 31)  

Idejo za ustvarjanje lahko najdemo v zgodbi, fotografiji, sliki, glasbi, originalni zamisli 

otrok, problemu, ki se pojavlja v skupini, v poeziji, ob določenih predmetih ipd. 

Kreativna drama lahko pomaga reševati probleme učenja na drugih področjih, lahko je 

terapevtska tehnika ali preprosto oblika umetniške aktivnosti. Večkrat je tudi motivacija 

za učenje na drugih področjih (prav tam). 
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3.1.1 CILJI 

 

• Dokazati, da obisk gledališča in igralcev v skupini otroke spodbudi k lastnemu 

gledališkemu ustvarjanju. 

• Raziskati, kako domišljijska lika teta Rozi in lutka Palček spodbudita otroke h 

kreativnemu reševanju problemov in gledališkemu ustvarjanju. 

• Dokazati, da gledališke dejavnosti otroke spodbudijo k boljšemu medsebojnemu 

sodelovanju. 

• Raziskati, kakšen vpliv ima spodbudno gledališko okolje na otrokovo poznavanje 

in razumevanje gledališča. 

 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

• Na kakšen način bo obisk gledališča in igralcev v skupini otroke spodbudil k 

lastnemu gledališkemu ustvarjanju? 

• Ali bosta domišljijska lika teta Rozi in lutka Palček otroke spodbudila h 

kreativnemu reševanju problemov in gledališkemu ustvarjanju? 

• Ali bodo gledališke dejavnosti otroke spodbudile k medsebojnemu sodelovanju? 

• Ali bodo otroci po koncu projekta bolje poznali in razumeli gledališče? 

 

3.1.3 RAZISKOVALNA METODA  

 

Izvajanje kreativnih gledaliških dejavnosti je potekalo 6 tednov v vrtcu pri OŠ Simona 

Jenka Kranj v skupini Gumbi, ki jo sestavlja 21 otrok (14 dečkov in 7 deklic), starih 3-6 

let. Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo, otroke sem opazovala, se 

vključevala v njihovo spontano igro, jih spodbujala in vodila k ustvarjanju, vse dejavnosti 

pa sem dokumentirala z dnevniškimi zapisi, fotografijami in videoposnetki. Zbrane 

podatke sem analizirala s postopki kvalitativne obdelave v računalniških programih za 

obdelovanje slik in filmov. 
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3.2 DNEVNIK DEJAVNOSTI 

 

3.2.1 UVOD: POGOVOR O GLEDALIŠČU 

 

Cilji: 

• Otroci povedo, kaj o gledališču že vedo. 

• Izdelamo preprost plakat o gledališču. 

• Otrok nariše gledališče, kot si ga predstavlja. 

 

Potek: 

Po zajtrku sem otroke povabila na zeleno preprogo, kjer ponavadi začnejo dejavnosti v 

jutranjem krogu. Prejšnji dan sem jim že razložila, da se bomo v naslednjih nekaj tednih 

skupaj igrali gledališče. Na preprogo sem prinesla prazen plakat in nanj napisala: Kaj že 

vemo o gledališču. Otrokom sem nato postavila vprašanja: Kaj se dogaja v gledališču? 

Kdo dela v gledališču? Kako izgleda gledališče? Kdo nastopa v gledališču? Kdo je lahko 

igralec? Kako se obnašamo v gledališču? V kaj so oblečeni igralci? Kaj potrebujemo, da 

gremo lahko v gledališče gledat predstavo? 

Odgovore otrok sem sproti pisala na plakat v obliki miselnega vzorca. Nato sem jih 

spodbudila, da je vsak narisal gledališče, v katerem je že bil, ali gledališče, kot si ga je 

predstavljal, da izgleda. Plakat z nekaj risbami smo nato prilepili na steno ob zeleni 

preprogi. 

 

Analiza: 

Otroci v tej skupini so zelo živahni, zato sem jih na začetku motivirala s predstavitvijo 

tablice (iPad-a). Razložila sem jim, da bo vzgojiteljica Urška s tablico snemala in 

fotografirala vse, kar bomo v nadaljevanju počeli v vrtcu. Tablico sem jim pokazala, jih 

fotografirala, nato pa še posnela, ko so skupinsko recitirali pesmico Pravi prijatelj. Nekaj 

težav sem imela z njihovo zbranostjo med pogovorom in izdelovanjem plakata. Otroci so 

se namreč ves čas prerivali, da bi bolje videli, kaj in kako pišem.  
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Slika 1: Izdelujemo plakat o gledališču 

 

 

Njihovi odgovori na moja vprašanja so bili precej zanimivi. Prva odgovora na vprašanje, 

kaj se dogaja v gledališču, sta bila: 

»V gledališču moramo dat dinarčke v tako vrečo.« 

»Tam nastopajo igralci.« 

Na vprašanje, kako izgleda gledališče, so odgovorili, da so tam oder in sedeži ter da je 

oder skrit za zavesami. Odgovorili so, da je za vstop v gledališče potrebno kupiti 

vstopnico in da se v gledališču obnašamo lepo – tiho. 

»V gledališču smo tiho in ne kričimo kot norci.« 

Zanimivi so bili odgovori na vprašanje, kdo je lahko igralec. 

»Igralec je lahko moja sestrica.« 

»Ja, pa moj bratec.« 

»Učiteljica je tudi lahko.« 

Otroci so vedeli, da za ogled predstave v gledališču potrebujemo vstopnico, na vprašanje, 

komu daš vstopnico, pa so odgovorili: 

»Daš jo tistemu pred gledališčem.«  

Na vprašanje, v kaj so oblečeni igralci, so odgovarjali: 

»V črne majčke.« 

»V maškare.« 

»Lahko tudi v zajčka.« 

Ko pa sem jih vprašala, kako se reče njihovim oblekam, so vedeli, da so to kostumi. 
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Ena od deklic pa je sama od sebe začela pripovedovati: 

»Pa pod odrom je drugač tud ena taka jama, v kateri so glasbeniki, ki igrajo glasbo.« 

Skupaj smo nato ugotovili, da deklica govori o operi, saj hodi v glasbeno šolo, kjer so se 

pogovarjali o tej temi. Njen odgovor je bil odličen, saj sem s tem lahko otrokom razložila, 

da obstaja več vrst gledališč in da je tudi v običajnem gledališču velikokrat prisotna 

glasba v predstavah ter da je v gledališču še veliko drugih zanimivih kotičkov za odrom. 

 

Ko sem ugotovila, da so otroci izčrpali svoje znanje o gledališču ter da je koncentracija 

popustila, sem jih spodbudila, da narišejo gledališče. Ob tem se mi je nekaj otrok 

potožilo, da ne znajo narisati gledališča. Spodbudila sem jih z besedami, da vem, da prav 

vsi znajo odlično risati in da lahko narišejo gledališče čisto po svoje, kot si ga 

predstavljajo. Štiri risbe so bile še posebej zanimive. 

 

Na prvi risbi je deček narisal oder z zaveso, pod katero se vidijo noge igralca, v občinstvu 

so otroci, zraven na odru sta vzgojiteljici, levo od zavese pa je koš s kostumi. 

 

 

 
Slika 2: Risba gledališča 1 
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Na drugi risbi je deček narisal luči na desni in levi strani zgoraj, zaveso in dve maškari na 

odru. Na sredini zgoraj pa je kamera. 

 

 

 
Slika 3: Risba gledališča 2 

 

 

Na tretji sliki je deček prav tako narisal oder z zaveso ter sedeže za gledalce. Zgoraj nad 

zaveso sta dve luči in »tako stojalo«. 

 

 

 
Slika 4: Risba gledališča 3 
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Na četrti sliki se je deček prav tako osredotočil na luči in sedeže za gledalce. Razložil mi 

je, da bo narisal, kako se luči v gledališču ugasnejo. Vprašala sem ga, kdaj se luči v 

gledališču ugasnejo. Odgovoril je, da takrat, ko se vsi gledalci usedejo. Potem ko se 

ugasnejo luči, se pa začne predstava. 

 

 

 
Slika 5: Risba gledališča 4 

 

 

Nekaj otrok je bilo tudi takih, ki so risali popolnoma druge reči kot gledališče. So mi pa 

vsi želeli pripovedovati, kaj so narisali, in bili ponosni na svoje risbe. 

Dva dečka sta mi potem tudi pomagala nalepiti plakat in risbe na steno, nato pa je seveda 

sledilo fotografiranje: 

»Urša, dej slikej naju.« 
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Slika 6: Plakat o gledališču 

 

 

Preden sem odšla, sem otrokom povedala, da naslednji dan dobimo goste, ki delajo v 

gledališču. Nisem jim povedala, da gre za tri igralce, sem jih pa spodbudila, da razmislijo, 

kdo bi to lahko bil. Otroci so ob novici pokazali navdušenje in vsi skupaj smo se že 

veselili naslednjega dne. 

 

 

3.2.2 OBISK IGRALCEV 

 

Cilji: 

• Otroci sodelujejo in se pogovarjajo z igralci. 

• Otroci uživajo ob obisku igralcev. 

 

Potek: 

V igralnico sem povabila tri moje prijatelje – poklicne igralce. Patrizia, Lovro in Nik so 

se otrokom najprej predstavili in povedali, da so hodili v šolo za igralce – na akademijo, 

kjer so se učili biti čim bolj podobni otrokom, ki se ves čas igrajo in vživljajo v različne 

vloge. Igralci so s seboj prinesli štiri lutke: palčka Deloholka, osla, Luko in Darkota. 

Animirali so jih preko pogovora z otroki, kasneje pa so jih ponudili otrokom, da so jih 
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tudi sami poskusili animirati. Nato so igralci animirali še lego kocke – izdelke otrok 

(gozd, avto, ladjo in tri figurice). Imena za figurice so določili igralci, zgodbo pa so 

sestavili skupaj z otroki. 

Po animaciji smo se igralcem zahvalili in se poslovili, otroci pa so nadaljevali s spontano 

igro z lego kockami, ki so jih tudi sami začeli animirati. 

 

Analiza: 

Otroci so neizmerno uživali ob obisku igralcev. Menim, da so jih igralci zelo dobro 

motivirali za animacijo lutk in lego kock. Kljub zanimivi predstavitvi igralcev in 

očitnemu uživanju otrok, sem imela nekaj težav. Otroci so namreč začeli vstajati na 

stolih, se približevati lutkam, tako da sem jih ves čas morala miriti in opominjati, naj 

sedejo nazaj. Prav tako so bili precej nemirni in radoživi, ko so jim igralci ponudili lutke, 

da bi jih sami poskusili animirati. Otroci so se začeli med seboj prerivati, saj so vsi želeli 

biti prvi. Igralci so jih zato tudi sami večkrat opomnili, da morajo z lutko ravnati zelo 

pazljivo, da je ne poškodujejo.  

 

 

 
Slika 7: Igralci animirajo lutke 
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Slika 8: Vsi otroci želijo animirati lutke – prerivanje, kdo bo prvi 

 

 

Otroci so bili zelo navdušeni tudi nad animacijo lego kock. Seveda sta se najbolj 

pohvalila avtorja avtomobila in ladje, ki so ju igralci uporabili v svoji zgodbi. Zgodba je 

pripovedovala o treh prijateljih: Mihi, Jaku in Petru. Igralci so otroke vprašali, kaj bi se v 

tej zgodbi lahko zgodilo. Ker so bili otroci sprva brez idej, so si igralci izmislili zaplet – 

Peter se bo izgubil v gozdu. Vprašali so otroke, zakaj bi Peter sploh šel v gozd in kaj bi 

potem storila Miha in Jaka. Otroci so predlagali: 

»Peter gre v gozd nabirat gobe, zato se zgubi.« 

»Ja, Miha in Jaka ga pa potem poiščeta z avtom.« 

Igralci so v zgodbo samoiniciativno vključili še ladjo, s katero sta Peter in Miha najprej 

želela rešiti Petra. Otrokom so sporočili, da je v gledališču namreč vse mogoče, tudi tisto, 

česar v realnem življenju ne bi mogli doživeti. 

»Saj veste, otroci, da z ladjo mi ne bi mogli iskat prijatelja v gozd. No, v gledališču pa je 

tudi to mogoče.« 
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Slika 9: Igralci animirajo lego kocke 

 

 

Razplet zgodbe je bil seveda srečen. Po neuspelem reševanju z ladjo Mihi in Jaku z 

avtomobilom uspe rešiti Petra iz gozda. Prijatelji se potem še zavrtijo na vrtiljaku sredi 

mize – zeleni okrogli nalepki – in odidejo spat. Otroci so bili navdušeni. Predvsem so bili 

navdušeni, ko so jih igralci nagovorili, da se priklonijo, saj si zaslužijo velik aplavz, ker 

so sestavili zgodbo in zgradili lego kocke. S tem so se otroci naučili, da v gledališču niso 

pomembni le igralci, ki jih vidimo na odru, temveč tudi vsi tisti, ki v ozadju sestavijo 

zgodbo, ustvarijo lutke/kostume, sceno. 

 

 

 
Slika 10: Priklon ustvarjalcev animirane predstave 
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Po odhodu igralcev sem otrokom za igro ponudila lego kocke in opazila, da so jih tudi 

sami začeli animirati. S tem sem dosegla še en cilj, ki si ga sicer nisem zastavila za ta dan. 

 

 

 
Slika 11: Otroci animirajo lego kocke 

 

 

 

3.2.3 OBISK PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ 

 

Cilji: 

• Otrok spozna prostore gledališča in jih zna poimenovati. 

• Otrok uživa v obisku gledališča. 

 

Potek: 

Pred glavnim vhodom Prešernovega gledališča nas je pričakal gospod Robert, ki nas je 

prijazno sprejel in popeljal po gledališču. Ogledali smo si blagajno na vhodu, oblačila 

pustili v garderobi za gledalce, nato pa odšli v dvorano. Posedli smo se v prvi dve vrsti, 

Robert pa je povabil otroke na oder, da nastopijo kot pravi igralci. Po nastopih so se 

priklonili in ostali gledalci smo jim navdušeno zaploskali. Potem smo vsi stopili na oder, 

kjer smo se skupinsko fotografirali in nadaljevali pot v zaodrje. Tam smo si ogledali 

sceno in rekvizite predstav ter odšli naprej v prostore maskirnice in garderobe. Ogledali 

smo si tudi ogromen prostor, kjer so shranjeni vsi kostumi predstav, se spustili po 

polžastih stopnicah v bar gledališča, za konec pa smo odšli še na balkon, kjer smo videli, 
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v kateri sobici delajo tonski tehniki in lučkarji. Ob odhodu iz zgornjega prostora smo si 

ogledali še slike igralcev, prešteli stopnice in odšli nazaj v garderobo, kjer smo se oblekli, 

se najlepše zahvalili Robertu in nadaljevali pot do vrtca. 

 

Naslednji dan smo se v jutranjem krogu z otroki pogovorili, kaj vse smo videli v 

gledališču. Vprašala sem jih, kaj jim je bilo najbolj všeč, odgovore pa sem zapisala na 

plakat. Nato sem jih povabila, da vsak nariše svoj najljubši kotiček gledališča. Plakat in 

nekaj risb, ki so najbolje opisovale gledališče, sem nato tudi prilepila na steno poleg 

prvega plakata. 

 

Analiza: 

Obisk gledališča je bil zabaven, zelo poučen in navdušujoč za otroke, a je hkrati 

predstavljal velik stres zame. Ta dan je ravno zjutraj močno deževalo. Bila sem v dilemi, 

ali obisk odpovedati ali se preprosto prepustiti in oditi v dež proti cilju. Odločila sem se 

za slednje. Starše sem en dan prej obvestila, naj otroci s seboj v vrtec prinesejo dežne 

plašče in škornje. Kljub obvestilu pa vsi otroci niso imeli prave obutve. Pot do gledališča 

je kar dolga, zato je bilo nekaj otrok precej mokrih ob vhodu v gledališče. Na srečo se 

otroci niso obremenjevali z mokrimi hlačami. Ostali so še naprej živahni in radovedni. 

Mogoče so bili na trenutke celo preveč razigrani, da sva jih z vzgojiteljico kar težko 

mirili.  

 

 

 
Slika 12: Skupinska fotografija na odru 
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Najbolj so bili navdušeni nad sceno za odrom. Tam je namreč stal lesen džip, ki jih je 

takoj prevzel. Prav tako so bili v zaodrju spravljeni veliki bobni in kontrabas ter vojaške 

oprave s puškami. Te so seveda najprej opazili dečki, ki so se spraševali, kje so vojaki.  

 

 

 
Slika 13: Zaodrje – scena 

 

 

Zanimiva je bila tudi maskirnica, kjer so takoj opazili posodico z rdečo tekočino – 

»krvjo«. Spraševali so, ali je to prava kri in zakaj jo potrebujejo. Robert jim je razložil, da 

morajo v nekaterih predstavah igralci tudi krvaveti, vendar ta kri seveda ni prava. 

Shranijo jo v take male blazinice, ki jih igralci počijo, da ven priteče rdeča tekočina. 

Otroci so bili navdušeni. Potem je Robert povabil enega od dečkov, da se usede na stol in 

simbolično pokazal, kako maskerji in frizerji pripravijo igralce na predstavo. Pokazal jim 

je, kje so pospravljeni modni dodatki in jim razložil, da igralci včasih v predstavah nosijo 

tudi lasulje, brke ali brado, ki jih pritrdijo na kožo s posebnim lepilom. Otroci so v 

maskirnici opazili tudi velik sušilec za lase – »havbo« in nekateri so celo vedeli, za kaj se 

uporablja. 

»To ima moja babi doma, za trajno delat.« 
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Slika 14: Maskirnica 

 

 

Najbolj pa so bili navdušeni nad veliko sobo, v kateri so shranjeni vsi kostumi. Otroci so 

tam tudi lahko preizkusili različna pokrivala. Nekaj težav sem imela, ker so se začeli 

loviti med oblačili, tako da sem jih morala večkrat opozoriti, naj se umirijo.  

 

 

 
Slika 15: "Uuu, koliko kostumov!" 
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Slika 16: "Glej, Urša, gasilec sem." 

 

 

Po polžastih stopnicah, ki so nekaterim otrokom predstavljale pravi izziv, smo se spustili 

v bar, kjer so se usedli na stole in eden od dečkov je na ves glas zavpil: 

»Js bi en šnops.« 

Sledilo je tudi vprašanje: 

»Kje je pa kosilo zdaj?« 

 

 

 
Slika 17: Polžaste stopnice, pravi izziv 
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Slika 18: "Kje pa je kosilo?" 

 

 

Tudi na balkonu je bilo precej razigrano. Robert je otrokom pokazal, kje tehnični mojstri 

upravljajo z glasbo in lučmi. Nekatere otroke je to zelo zanimalo, spet drugi so se že 

nekoliko dolgočasili in posledično začeli brcati v stole – bili so že nemirni in čas je bil za 

odhod. Ko smo se spuščali po stopnicah do garderobe, so si ogledali še slike igralcev in 

prešteli stopnice. 

 

 

 
Slika 19: Na balkonu 

 

 



38 
 

 
Slika 20: Štejemo stopnice in gledamo slike igralcev 

 

 

Na srečo je med ogledom dež ponehal, tako da nas vsaj na poti proti vrtcu ni zmočil. 

Prepričana sem, da je bila to čisto nova izkušnja za otroke, saj po njihovih odzivih 

sklepam, da vsaj polovica teh otrok še nikoli ni obiskala gledališča. 

 

Naslednji dan sem želela izvedeti, kaj je bilo otrokom v gledališču najbolj všeč. Odgovori 

so bili pričakovani: maskirnica, garderoba z oblačili, polžaste stopnice, balkon ter oder. 

Tudi risbe so govorile zase.  

 

 

 
Slika 21: "Kaj mi je bilo v gledališču najbolj všeč" plakat 
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Po pogovoru sem se odločila, da bomo naslednji teden začeli postavljati gledališke 

kotičke v igralnici. Prva dva bosta maskirnica in garderoba. Starši so bili že pred 

začetkom projekta obveščeni o projektu, kjer sem jih spodbudila k sodelovanju. V pisnem 

obvestilu sem jih prosila, da doma pogledajo za različnimi kosi oblačil in ostalimi 

modnimi dodatki, ki jih ne potrebujejo več, jih prinesejo v vrtec, da bomo z njimi 

opremili gledališke kotičke. Nekaj staršev in otrok je res prineslo kose oblačil, lasulje, 

modne dodatke in ličila. 

 

 

3.2.4 USTVARJAMO IN SE IGRAMO V GLEDALIŠKIH KOTIČKIH 

 

3.2.4.1 Maskirnica in garderoba 

 

Cilji: 

• Otrok se spontano igra v kotičkih maskirnice in garderobe. 

• Otrok si izmišlja lastnosti likov, v katere se preobrazi. 

• Otrok uživa v preoblačenju, maskiranju, friziranju. 

 

Potek: 

V jutranji krog sem prinesla veliko vrečo, v kateri so bile spravljene obleke, frizerski 

pripomočki in modni dodatki. Zložila sem jih v sredino kroga in otrokom razložila, da se 

bodo z vsem tem lahko v naslednjih dneh igrali v gledaliških kotičkih maskirnice in 

garderobe. Igralnico smo že pred zajtrkom z otroki nekoliko preuredili, da smo naredili 

prostor za nova dva kotička. Ogledali smo si, kaj vse je v vreči, nato sem se na hitro pred 

njimi preobrazila v strogo Margareto (nadela sem si črno lasuljo in rdeča očala), ki ne 

mara zlobnih in nesramnih otrok, potem pa sem jih povabila, da opremimo in začnemo z 

igro v maskirnici in garderobi. Otroci so se v naslednjih dneh prosto igrali v maskirnici in 

garderobi. 

 

Analiza: 

Otroci so bili seveda spet razigrani v jutranjem krogu. Čeprav sem jih opozorila, da naj 

najprej samo opazujejo predmete, ki sem jih začela zlagati iz vreče, so drug za drugim 
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planili po njih. Ko sem si nadela lasuljo in očala ter se za trenutek spremenila v gospo 

Margareto, so se smejali, a hkrati z zanimanjem opazovali, kaj se bo zgodilo. Otroke sem 

nagovorila kot Margareta, pri tem spremenila ton glasu in videti je bilo, da verjamejo, da 

je pred njimi res nekdo drug, ne Urša. Potem sem jih vprašala, ali bi radi, da pride nazaj 

Urša. Vsi so v en glas vzkliknili dolg »ja«. Snela sem lasuljo in očala ter spet postala 

Urša.  

 

 

 
Slika 22: Urša postane gospa Margareta 

 

 

Na ta način sem jim želela pokazati, da ni treba veliko, da se lahko spremenijo v drug lik 

z določenimi lastnostmi. Otroci so Margareto označili za zlobno gospo, Urša pa je 

prijazna, so dejali. Igra v kotičkih je bila v začetku precej divja. Otroci so eden za drugim 

začeli segati po frizerskih pripomočkih in modnih dodatkih, potem pa so se sčasoma 

umirili. Eden od dečkov je v vrtec prinesel tudi nekaj ličil, ki so bila prava atrakcija za 

skupino deklet. Maskirale so se in pri tem neznansko uživale. Seveda so z ličili nekoliko 

pretiravale, ampak sem jim pustila svobodo.  
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Slika 23: V maskirnici je zabavno - profesionalno ličenje 

 

 

En deček je domiselno naredil prav posebna očala. V očala brez stekel je vstavil dve 

navijalki za lase in tako ustvaril prav posebna očala, s katerimi je bolje videl. 

 

 

 
Slika 24: "Glej, Urša, moja očala." 

 

 

Ena od deklic je nase nadela rdečo lasuljo in očala. Ko sem jo vprašala, kdo je, je rekla: 

»Ena gospa Urša« 

Vprašala sem jo, kakšna je ta gospa. 

»Zelo prijazna.« 

Tudi naslednji dan so otroci nadaljevali z igro v maskirnici in garderobi. Spet je nastalo 

nekaj zanimivih likov in mask: Indijanci, gospa Vilma s kužkom Lunom, ki ga je igrala 

majhna deklica, pa tudi vzgojiteljico Urško sta dva otroka preobrazila v zanimivo 

rdečelaso gospo z ogromno nakita, rdečimi očali in orientalskimi šali. 
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Slika 25: Gospa Vilma s kužkom Lunom 

 

 

 
Slika 26: Tudi vzgojiteljico Urško smo spremenili v igralko 

 

 

Opazila sem, da se je nekaj dečkov umaknilo iz garderobe in maskirnice v kotiček za lego 

kocke. Odločila sem se, da jim naslednji dan prinesem nekaj novega, kar jih bo 

spodbudilo k ustvarjanju. V mislih sem imela vrečo različnih kosov blaga, iz katere bodo 

lahko ustvarili še bolj inovativne kostume, rekvizite ter scenografijo za svoje like. 
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3.2.4.2 Kotiček za kostumografijo in scenografijo 

 

Cilji: 

• Otrok raziskuje blago in prosto ustvarja. 

• Otrok izdela svoj kostum iz blaga in pri tem sodeluje z ostalimi otroki. 

• Otrok ob igri z blagom uživa in se vživlja v različne vloge. 

• Otrok izdela scenografijo za svoj lik. 

 

Potek: 

Tokrat sem prišla v vrtec s polno vrečo blaga, ki sem jo postavila v sredino jutranjega 

kroga. Otroke sem spodbudila z vprašanjem, kaj vse lahko naredimo iz blaga. Vprašala 

sem jih tudi, v kaj so oblečeni igralci in jim razložila, da se v gledališču tistemu, ki si 

izmišlja kostume, reče kostumograf. Po uvodnemu pogovoru in preprostem prikazu 

kostumografije na dečku in sebi, sem otrokom razložila, da bo od danes naprej v igralnici 

nov kostumografski kotiček, kjer bodo na preprogi in za mizo poleg preproge lahko 

ustvarjali svoje kostume. Po nekaj uvodnih minutah raziskovanja blaga se je ustvarjanje 

začelo. 

 

Analiza: 

Otroci so z zanimanjem opazovali vrečo blaga in odgovarjali na vprašanje, kaj vse lahko 

naredimo iz blaga. Odgovori so se vrstili drug za drugim: 

»Šivamo hlače, majico, gatke, nogavice, jakno, žogo … « 

Ko sem otroke vprašala, v kaj so oblečeni igralci, so odgovorili, da v kostume. Vprašala 

sem jih, iz česa so narejeni kostumi. Odgovora sta bila: iz volne in iz blaga. Navdušeni so 

bili, ko sem enega od dečkov povabila, da vstane in pove, kaj bi najraje igral, če bi bil 

zdaj igralec. Rekel je, da bi bil Superman. Otrokom sem na dečku pokazala, kako lahko iz 

blaga preprosto izdelamo kostum za določen lik. Otroci so se tudi glasno smejali, ko sem 

sama sebe odela v kos blaga,si naredila dolgo obleko, nadela klobuk iz garderobe in se 

jim predstavila kot prijazna gospa Marjetka, ki ima zelo rada otroke.  
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Slika 27: Nekaj kosov blaga, klobuk in že sem prijazna Marjetka 

 

 

Otroke sem povabila k ustvarjanju kostumov iz blaga.  Še vedno se bodo lahko igrali v 

maskirnici in garderobi, kjer bodo  svoje like z masko in ostalimi modnimi dodatki še bolj 

izpopolnili. Na začetku raziskovanja blaga je bilo precej živahno. Nekaj dečkov se je z 

velikimi kosi blaga pokrilo čez obraz. Ko sem jih vprašala, kaj predstavljajo, so rekli, da 

so duhci.  

 

 

 
Slika 28: "Mi smo duhci." 
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Eden od dečkov je v garderobi našel črn trak za lase, ki ga je najprej dal čez oči, potem pa 

v lase. Ko sem ga vprašala, kaj bi lahko bil s trakom v laseh, je rekel, da Nindža želva. 

Spodbudila sem ga, da si naredi še želvji oklep. Našel je rdeč kos blaga, ki sem mu ga 

pomagala zavezati. Prosil me je, če mu lahko v trak izrežem dva krogca za oči. Ko je 

ponovno oblekel trak z izrezanimi očmi in se še enkrat pogledal v ogledalo, pa mi je 

rekel, da je sedaj Zoro.  

 

 

 
Slika 29: "Jaz sem Zoro." 

 

 

Ustvarjanje dečkovega kostuma je spodbudilo tudi ostale otroke. Veliko jih je želelo imeti 

prav tako masko kot Zoro. Spodbujala sem jih, da se potrudijo in sami poskusijo izrezati 

oči na svojih kosih blaga. Zanimivo je bilo, ko je eden od dečkov prišel do mene z dolgim 

kosom modrega blaga in me prosil, če mu ga lahko zavežem. Vprašala sem ga, kaj bi rad 

bil. Odgovoril mi je, da bo Elza iz risanke Frozen. Blago sem mu zavezala okrog vratu, 

da je imel lepo dolgo obleko, ki se je vlekla po tleh. Prav ta deček je sicer zelo živahen in 

večkrat prisoten pri vragolijah, tokrat pa ga je bilo prav lepo opazovati, kako se je mirno 

in elegantno sprehajal po igralnici v liku Elze.  
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Slika 30: Prečudovita Elza 

 

 

Pomembno je, da ga pri tem nihče ni zbadal, saj sem otrokom razložila, da se lahko 

preobrazijo v katerikoli lik, in jih za vsako novo idejo pohvalila. Eden od dečkov se je 

preobrazil v roparja, ki se je potuhnjeno sprehajal med otroki, v roki pa je imel tri 

prstane, ki jih je ukradel. Po nekaj minutah je v igralnici zavladala tišina. Med 

ustvarjalnim neredom raztresenega blaga po celi sobi, oblečenimi in naličenimi otroki, 

ki so navdušeno ustvarjali vsak svoj lik, sem se zavedala, da sem na pravi poti in da je 

to tisto, kar sem si želela.  

 

 

 
Slika 31: Ustvarjalni nered 
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Zoro je prišel do mene z idejo, da potrebuje črnega konja. Navdušena nad njegovo idejo 

sem ga spodbudila, da narediva tega konja. Predlagala sem mu, da nariše načrt za črnega 

konja, potem pa ga bova sestavila iz predmetov, ki so nama na voljo v igralnici. Deček je 

čudovito narisal črnega konja in z načrtom sva šla po sobi, da bi našla vse potrebno, da ga 

sestaviva.  

 

 

 
Slika 32: Zorov načrt za konja 

 

 

Zoro je takoj šel proti vreči blaga, iz katere je potegnil črno blago. 

»Tole bo za konja.« 

Potem je iz vreče potegnil še siv kos blaga. 

»To bo za sedalo.« 

Potem sva raziskovala naprej. Deček je pokazal na stol in rekel: 

»To bo glava, čez bom dal pa črno blago.« 

Nad idejo sem bila navdušena. Zdaj sva si morala domisliti samo še, kaj bo predstavljalo 

sedlo. Deček je dobil idejo. 

»Lahko dava tisto klopco za sedalo.« 
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Res sva k stolu prinesla še klopco, na katero je položil sivo blago za sedlo, »sedalo«, kot 

mu je sam rekel. In kar se da hitro je konja zajahal. Seveda je zraven povabil še svoje 

prijatelje. 

 

 

 
Slika 33: Na konja je Zoro povabil svoje prijatelje 

 

 

Zelo sem bila navdušena nad vsem, kar se je ta dan dogajalo v vrtcu. Vse to je bila res 

lepa potrditev, da otroci znajo ustvariti marsikaj lepega iz nestrukturiranega materiala, če 

jim to le ponudimo in dovolimo.  
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3.2.4.3 Lutkovni kotiček 

 

Cilji: 

• Otrok izdela lutko na dlani. 

• Otrok nastopa s svojo lutko v improviziranem lutkovnem gledališču. 

• Otroci si izmislijo zgodbo za lutkovno predstavo in nastopijo pred ostalimi 

otroki/gledalci v improviziranem lutkovnem gledališču. 

 

Potek: 

V jutranjem krogu sem pred otroki izdelala preprosto lutko na dlani s pomočjo ostankov 

blaga. Na kratko sem jo animirala, potem pa sem jih nagovorila, da vsak izdela svojo 

lutko na dlani. Ko so bile lutke izdelane, smo se dobili na preprogi. Potem je nekaj otrok 

animiralo svojo lutko za improviziranim paravanom – kos pohištva v vrtcu smo prekrili z 

belim blagom in ga spremenili v paravan. Po predstavitvi nekaterih lutk so se otroci 

prosto igrali v ostalih gledaliških kotičkih, nekaj otrok pa je nadaljevalo z igro v 

lutkovnem gledališču. 

 

Naslednji dan sem v lutkovni kotiček prinesla industrijsko izdelane ročne lutke. Lutke so 

otroci najprej raziskovali in se igrali z njimi. Spontano igro sem zaradi predivje igre 

prekinila in jo preusmerila v telovadnico, kjer smo se igrali igrice ogledalo in moj 

prijatelj – moja lutka in se v določenem trenutku prelevili v počasne kače z zavozlanim 

repom. Po prihodu iz telovadnice smo nadaljevali z igro v lutkovnem kotičku, kjer nam je 

skupina otrok zaigrala improvizirano lutkovno predstavo, ostali otroci pa so bili gledalci. 

Po predstavi so otroci nadaljevali z igro v  lutkovnem kotičku, maskirnici, garderobi ter v 

kotičku za kostumografijo in scenografijo. Z enim od dečkov sva začela izdelovati 

kostum veverice iz Ledene dobe, za katerega je že prejšnji dan narisal načrt. 

 

Analiza: 

Otroci so z zanimanjem spremljali, kaj bo nastalo iz dveh kosov blaga, ki sem ju začela 

ovijati okrog svoje roke. Ko je bil prvi kos ovit okrog roke (oblekica moje lutke), sem 

otroke vprašala, kaj bi to lahko bilo. Glasili so se odgovori: 

»To je taka zapestnica.« 

»To je miška.« 



50 
 

»Da imaš poškodovano roko, ne moreš je premikat.« 

 »To je prstan.« 

Ko sem kose blaga dokončno ovila in zavezala okrog svoje roke, je eden od dečkov takoj 

rekel: 

»To je lutka!« 

Glasil se je še en odgovor: 

»To je Nindža lutka!« 

Otroci so se strinjali, da lutki narišemo še oči, nos in usta.  

 

 

 
Slika 34: Nindža Mici na moji roki 

 

 

Ko je bila dokončana, sem otroke vprašala, kaj naj zdaj naredim z lutko. 

»Zdej pa govori s to lutko.« 

»Ti jo oživiš, tako da jo igraš in jo oživiš.« 

Odločili smo se, da potrebuje ime. Poimenovali smo jo Nindža Mici. Otrokom je rekla, da 

jo lahko vprašajo karkoli jih zanima o Urši, ker ona namreč ve vse o Urši. Sledila so 

vprašanja: 

»A Urša kaj pije?« 

»A Urša pije pomarančni sok?« 
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»A ima Urša rada čokolino?« 

Po končanih odgovorih so se otroci že precej razživeli, zato sem jih spodbudila, da vsak 

izdela svojo lutko. Nekaj otrok je izdelalo zelo zanimive lutke – kar nekaj je bilo pošasti, 

ena izmed pošasti pa je še posebej izstopala – bila je leteča pošast s krili. Deček, ki je 

izdeloval to letečo pošast, me je prosil za pomoč. Rekel je, da njegova pošast želi imeti 

krila. Vprašala sem ga, kako bi ta krila lahko naredila. Odgovoril mi je: 

»Tako, da blago zavežeš kot štrikce na čevlju.« 

Pentlja iz blaga na njegovi roki je tako predstavljala velika krila. 

 

 

 
Slika 35: Leteča pošast 

 

 

Nekaj otrok je lutke potem tudi animiralo za improviziranim paravanom. Lutke, ki so se 

nam predstavile, so bile bolj tihe. Nekaj jih ni govorilo, tako da sem jih morala spodbujati 

z vprašanji, na katere so prikimale ali odkimale. Spodbudila pa sem jih tudi, da pokažejo, 

kako se lutke gibajo. Začetek je bil dober. 
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Slika 36: Elza na dlani 

 

 

Naslednji dan pa je bilo precej živahno, ko sem v lutkovni kotiček začela zlagati 

industrijsko izdelane ročne lutke. Otroci so jih grabili, se prerivali pred paravanom, si 

jih pulili iz rok in se tepli z njimi. Zato sem se odločila, da igro prekinem in jih 

odpeljem v telovadnico, kjer sem njihovo razigranost najprej poskušala umiriti z igrico 

ogledalo. Nekaj otrok je sledilo mojim navodilom in so se res natančno opazovali ter 

ponavljali drug za drugim različne gibe, spet drugi so začeli prosto tekati po 

telovadnici. V danem trenutku sem vse začarala v kače z zavozlanim repom, ki se 

počasi premikajo na drug konec telovadnice. Otroci so se s to igrico nekoliko umirili, 

zato sem lahko nadaljevala z igrico Moj prijatelj – moja lutka, s katero sem otrokom 

želela pokazati, kako previdno, nežno in lepo je treba ravnati z lutko. Enega od dečkov 

sem povabila, da se spremeni v mojo lutko. Pred otroki sem ga animirala. Otroci so se 

ob tem zabavali in si izmišljevali, kaj naj storim z njim.  
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Slika 37: Ko otroka začaram v lutko 

 

 

Ker nam je telovadnica na voljo le 15 minut, nam je žal zmanjkalo časa, da bi otroci tudi 

sami poskusili animirati svoje prijatelje. Odšli smo nazaj v igralnico, kjer je skupina otrok 

želela ustvariti lutkovno predstavo za ostale otroke. Eden od dečkov je navdušeno začel 

nositi stole na preprogo pred paravan in vabil otroke v gledališče. Otroci so se že posedli 

na stole in čakali, da se predstava začne, ko smo s skupino otrok, ki je imela lutke na 

rokah, ugotovili, da moramo najprej sestaviti zgodbo in se dogovoriti, v kakšnem odnosu 

bodo lutke in kakšna bo njihova naloga. Usedli smo se za okroglo mizo, skrito za 

paravanom in skupaj sestavili zgodbo, ki so jo nato otroci res zaigrali ostalim otrokom. Po 

koncu predstave pa smo jim gledalci navdušeno zaploskali.  
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Slika 38: Ustvarjamo zgodbo za lutkovno predstavo 

 

 

 
Slika 39: Improvizirano lutkovno gledališče - gledalci so navdušeni 

 

 

Otroci so se v lutkovnem kotičku navdušeno igrali tudi po počitku. Eden od dečkov je 

prevzel vlogo organizatorja. Otroke je ves čas opozarjal: 

»Najprej se moramo usest za mizo in sestavit zgodbo pa ko bomo igrali, moramo pazit, da 

se ne bo videlo naših obrazov.« 

 

Zanimivost tega dneva je bil tudi deček, ki mi je že prejšnji dan takoj zjutraj razložil, da 

bi rad naredil kostum veverice iz risanke Ledena doba. Povabila sem ga, da nariše, kako 

izgleda veverica – nekakšen načrt za kostum. Imenitno je narisal veverico in mi tudi 

natančno opisal, kako in iz kakšnih barv bi lahko ustvaril svoj kostum. 
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Slika 40: Načrt za kostum veverice iz risanke Ledena doba 

 

 

Ker je veverica zelo hitra in veliko dirka, sva se dogovorila, naj razmisli, kako bi lahko 

igral lik veverice, da mu pri tem ne bi bilo treba dirkati po sobi – dirkanje je v igralnici 

namreč prepovedano. Prva rešitev je bila, da je izdelal veverico kot lutko na dlani. 

Naslednji dan sva začela z izdelovanjem njegovega kostuma. Najpomembnejše so bile 

velike veveričje oči, ki sva jih po njegovi ideji skupaj izdelala. Oči iz blaga sva pritrdila 

okrog lasnega obroča, ki ga je našel v maskirnici. Ko smo se z otroki odpravljali na 

igrišče, me je prosil, če lahko z veveričjimi očmi odide na igrišče: 

»Sem mislil, da bi lahko zunaj bil veverica, ker na igrišču bi pa lahko dirkal, a veš.« 

 

 

 
Slika 41: Kostum veverice 
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Seveda sem mu dovolila, da z očmi odide na igrišče. Njegovo razmišljanje oz. reševanje 

problema dirkanja v sobi, se mi je zdelo nadvse imenitno. Na igrišču se je res dobro 

vživel v svojo vlogo. Dirkal je naokrog in se ni zmenil za prijatelje, ki so ga poskušali 

loviti ali se na kak drug način igrati z njim. Bil je v svojem veveričjem svetu. Po 

polurnem igranju veverice je prišel k meni in brez besed odložil obroč z veveričjimi očmi 

v moje naročje. Odhitel je naprej in prijel dve lopatki, ki ju je izmenično obračal ob glavi. 

Vprašala sem ga, kaj predstavlja zdaj. Odgovoril mi je: 

»Robota s takimi očmi, sej veš.« 

 

S tem se je moj prvi del praktičnega dela, nad katerim sem zelo zadovoljna, zaključil. 

Mogoče bi lahko drugače izpeljala problem predivje igre z industrijsko izdelanimi 

lutkami. Namesto preusmeritve igre v telovadnico bi lahko vzela v roke svojo lutko in jih 

na ta način poskušala umiriti ter pokazati, kako je treba ravnati z njo. Otroci se največ 

naučijo iz opazovanja, lutka pa ima veliko moč. Sem se pa nekaj novega naučila in 

verjamem, da bo v naslednji taki situaciji moja reakcija boljša. 

 

 

3.2.5 SODELOVANJE S ŠOLO: OGLED PREDSTAVE 

 

Cilji: 

• Otrok uživa v predstavi. 

• Otrok se druži in spoznava z otroki iz drugega vrtca in šole. 

 

Potek: 

Otroci so takoj po zajtrku odšli v garderobo in se pripravili za odhod do vrtca na matični 

šoli, kjer so nas pričakali osnovnošolci nižje stopnje s podružnične šole Goriče. Zaigrali 

so nam predstavo Žogica Nogica. Po predstavi so se otroci po igralnicah prosto igrali in 

spoznavali prijatelje iz matičnega vrtca. 

 

Analiza: 

Ogled predstave Žogica Nogica je bil načrtovan še pred začetkom mojega projekta, zato 

nisem načrtovala dejavnosti na temo te predstave. Je bila pa vsekakor zanimiva izkušnja 

za otroke, da so videli, kako lahko tudi osnovnošolski otroci ustvarijo čudovito predstavo. 
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Predstava je bila domiselno odigrana in prirejena s pevskimi in plesnimi vložki, 

zanimivimi kostumi in scenografijo. Otroci so predstavo zbrano gledali od začetka do 

konca. Po koncu predstave sem jih vprašala, kaj jim je bilo v predstavi najbolj všeč. 

Odgovori so bili precej enotni. Najbolj jim je bil všeč policaj, nekaterim pa Zmaj Tolovaj 

ali Žogica Nogica. Po koncu predstave so hiteli pospravljati stole, saj se jim je mudilo k 

igri z novimi prijatelji. Zaradi svojega vnaprej pripravljenega načrta projekta, dejavnosti 

na temo predstave Žogica Nogica nisem izvajala, sem pa lik Žogice Nogice uporabila 

naslednji dan v zgodbi tete Rozi. 

 

 

 
Slika 42: Žogica Nogica v izvedbi šolskih otrok 
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3.2.6 OTROKE V VRTCU OBIŠČE TETA ROZI 

 

Cilji: 

• Otrok uživa in sodeluje v zgodbi tete Rozi. 

• Otrok se nauči pesem Moj cekar poln zgodb ob izmišljevanju predmetov, ki lahko 

oživijo. 

• Otrok nariše predmet, ki bi ga rad oživel, in ga animira. 

 

Potek: 

Preden sem odšla v vrtec, sem se oblekla v lik tete Rozi, Uršine/moje tete, ki otrokom 

zelo rada pripoveduje zgodbe. Vzgojiteljica Darja je pred prihodom tete Rozi otrokom 

povedala, da jih čaka presenečenje. Na preprogi so pripravili stolčke, kot v gledališču. 

Posedli so se na stolčke in nato je teta Rozi potrkala na vrata. Otroci so jo lepo mirno 

pozdravili in jo opazovali. Teta Rozi je otrokom najprej predstavila inštrument melodiko, 

na katero je zaigrala in nato zapela prvo kitico pesmice Moj cekar poln zgodb. Povedala 

jim je zgodbo, v kateri so nastopili predmeti, shranjeni v cekarju: Žogica Nogica, jabolko 

iz Sneguljčice, Pepelkin pozabljeni čeveljček in Bobkov star copat iz Muce Copatarice. 

Predmete je animirala tako, da je nastala kratka lutkovna predstava z glasbeno podlago 

pesmi Moj cekar poln zgodb. Po kratki predstavi predmetov se je teta Rozi poslovila od 

otrok, saj se ji je že mudilo na turnejo po svetu, kjer bo otrokom drugih držav 

pripovedovala zgodbe. 

 

Naslednji dan sem prišla v vrtec jaz – kot Urša. Otroci so mi najprej povedali, kakšno 

zgodbo jim je povedala teta Rozi, nato smo se naučili pesmico Moj cekar poln zgodb, se 

pogovarjali, katere predmete bi lahko še oživeli, prepevali pesem s predmeti, ki so jih 

predlagali otroci in nekatere od predmetov tudi animirali. Nato sem otrokom dala nalogo, 

da si vsak zamisli predmet, ki bi ga najraje oživel. Otroci so narisali vsak svoj predmet, 

mi nato povedali, kaj so narisali ter kako bi ta predmet izdelali in oživeli. 

 

Analiza: 

Lik tete Rozi je dolgo nastajal v mojih mislih. Zamislila sem si jo kot urejeno žensko z 

dolgo rožnato obleko, klobučkom in korekcijskimi očali. Teta Rozi ima rada otroke, še 

raje pa ima zgodbe, ki jih pripoveduje otrokom. Zgodbe sestavi tako, da svoj cekar 
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napolni z različnimi predmeti, ki v zgodbi oživijo. Teta Rozi iz predmetov ustvari 

preprosto lutkovno predstavo, v kateri s predmeti tudi neposredno komunicira. Lik tete 

Rozi mi je zlezel pod kožo. Res sem se veselila dne, ko bo Rozi obiskala otroke v vrtcu. 

Sestavila sem avtorsko pesem Moj cekar poln zgodb s preprosto melodijo in besedilom, ki 

gre v uho. Pesem govori o tem, da lahko vsak predmet oživi, če v to verjamemo. Ko sem 

razmišljala, katere predmete naj uporabim v svoji zgodbi, mi je na misel prišla ideja, da v 

zgodbo pomešam predmete iz otrokom znanih pravljic. Tako sem doma z majhnimi 

dodatki spremenila teniško žogico v Žogico Nogico, rdeče jabolko v strupeno jabolko iz 

Sneguljčice, star copat v Bobkov izgubljeni copat iz Muce Copatarice in čevelj s peto v 

pozabljeni Pepelkin čeveljček. Predmete sem pospravila v cekar in pripravljena na novo 

dogodivščino odšla v vrtec.  

 

 

 
Slika 43: Personalizirani predmeti iz cekarja tete Rozi 

 

 

Srce mi je hitro bilo in bila sem precej vznemirjena, preden sem vstopila v igralnico 

kot teta Rozi. Počutila sem se kot pred pomembnim nastopom, pred premiero 

predstave, na katero sem se dolgo pripravljala. Otroci so najzahtevnejša, najbolj 

iskrena publika in ravno zato sem imela tremo, ki se je sprostila takoj ko sem vstopila 

v igralnico. 
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Slika 44: "Dober dan, a sem prav prišla?" - teta Rozi na obisku 

 

 

Predstavila sem se: 

»Dober dan. A sem prav prišla? Jaz sem teta Rozi. Ste vi Gumbi, skupina Gumbi?« 

Otroci (v nadaljevanju O): »Ja.« 

Teta Rozi (v nadaljevanju R): »Ste me že kdaj srečali, mogoče kje v mestu?« 

O: »Ne.« 

R: »Potem se še ne poznamo. Gotovo pa poznate Uršo.« 

O: »Ja. Ti si Urša.« 

R: »Jaz sem Uršina teta. Vsi pravijo, da sva si zelo podobni. Mi je pa Urša veliko pravila 

o vas. Imate radi zgodbe?« 

O: »Ja.« 

Otroci so bili neizmerno mirni. Prav presenetili so me s svojo pozornostjo, uprto vame – v 

teto Rozi. Povedala sem jim, da otrokom pripovedujem zgodbe in da sem danes zato v 

vrtcu, da jim povem eno zgodbo. Pokazala sem jim svoj cekar in povedala, da to ni 

običajen cekar – to je cekar poln zgodb. Otroci so bili navdušeni. Radovedno so gledali, 

ko sem iz torbice potegnila melodiko in jih vprašala, če poznajo ta inštrument. 

Odgovarjali so: 

»To je tko kot sintisajzer, ki ga imam jaz doma.« 

»Ne, to je majhen klavirček.« 

Najprej sem  zaigrala melodijo pesmice Moj cekar poln zgodb, nato pa zapela prvo kitico: 

»Moj cekar poln zgodb, v njem ogromno je dobrot. Še žogica lahko oživi, če v to 

verjamemo mi vsi.« 
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Slika 45: Teta Rozi zaigra na melodiko 

 

 

Iz cekarja sem vzela žogico in jo animirala. Tako se je zgodba oz. predstava začela. To je 

bila preprosta zgodba o Žogici Nogici, ki si je zdaj, ko je premagala zmaje, želela v svet, 

novim dogodivščinam naproti. Teto Rozi je prosila, če ji lahko najde kakega okroglega 

prijatelja, s katerim se bo lahko podila, lovila, skrivala in skakala naokrog. Teta Rozi je 

takoj našla rešitev. Zapela je pesmico, v kateri je namesto žogice uporabila besedo 

jabolko. Iz košare je prišlo jabolko, v katerega je Rozi želela ugrizniti, pa jo je jabolko 

prekinilo, češ da je strupeno. Rozi ga je čudno pogledala, saj ni verjela, da je jabolko 

lahko strupeno.  

 

 

 
Slika 46: Še jabolko lahko oživi ... 
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Otroke je vprašala, ali je jabolko res strupeno? 

» Neee, jabolko je zdravo.« 

»Strupeno je samo v pravljicah lahko.« 

»Ja, v Sneguljčici je strupeno jabolko.« 

Jabolko je otrokom razložilo, da je prav ono tisto jabolko iz Sneguljčice, ki ga je 

čarovnica zastrupila, da bi Sneguljčica ob uživanju jabolka umrla. Eden od otrok pa je 

jabolko vprašal: 

»Ja kje pa imaš potem ugriz?« 

Jabolko se je rešilo iz zagate tako, da je reklo: 

»No, ja, mogoče res nisem tisto strupeno jabolko, ki ga je pojedla Sneguljčica, ampak eno 

drugo, ki se je znašlo v tisti košari z jabolki. In ker nisem imelo pomembne vloge, sem 

ušlo iz pravljice o Sneguljčici.« 

Žogica Nogica se je želela igrati z jabolkom in ker jabolko ni bilo za igro, ga je Žogica 

brcnila z mize, da se je skotalilo na drug konec igralnice. Otroci so se pri tem glasno 

smejali. Žogica Nogica pa je bila spet sama in Rozi se je nečesa domislila. Spet je zapela 

pesmico in iz košare je prišel star copat. Bil je zelo žalosten, saj se je izgubil v gozdu in je 

iskal svoj desni par. Otroci so predlagali: 

»Tam imaš enega prijatelja.« 

»Ja, glej, Žogica Nogica je tam.« 

 

 

 
Slika 47: Žalosten in osamljen Bobkov copat 
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Tako se res srečata copat in Žogica Nogica. Žogica ga je povabila, da se igrata 

skrivalnice, pri čemer je copatka  določila, da miži. Medtem ko je štel do deset, se je 

Žogica skrila. Oh, žalosten od vseh teh solz ni videl dobro in ni imel moči za iskanje. Teta 

Rozi je spet zapela pesmico in iz cekarja je prišel prelep Pepelkin čeveljček. Zaletel se je 

v copat in zgodila se je ljubezen na prvi pogled. Ker sta oba iskala svoj par, sta se 

odločila, da se poročita in Žogico nogico povabita, da postane del njune družine.  

 

 

 
Slika 48: Ljubezen na prvi pogled 

 

 

Še preden pa je teta Rozi opozorila Žogico na osamljeno jabolko, ki prav tako nastopa v 

tej zgodbi, so otroci ugotovili: 

»Kaj pa jabolko?« 

»Žogica Nogica, jabolko bi bil lahko tvoj bratec.« 

Žogici nogici se je ideja o bratcu zdela imenitna. Odšla je do jabolka in ga povabila, da 

postane njen bratec. Jabolko je bilo nad idejo navdušeno, ampak mu je Žogica Nogica 

morala obljubiti, da ga nikoli več ne bo brcala naokrog. Žogica je obljubila in zaključila 

zgodbo s stavkom: 

»In tako smo živeli srečno do …« 

Otroci so ji pomagali zaključiti: 

»… do konca svojih dni.« 

Žogica se ni strinjala, zato jih je popravila: 

»Ne. In tako smo živeli srečno do konca te zgodbe, dokler nas ni teta Rozi spravila v novo 

zgodbo.« 
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Slika 49: "In tako so živeli srečno do ..." 

 

 

Predmeti so se nato priklonili, otroci pa so navdušeno zaploskali in predlagali, da teta 

Rozi pove še kakšno zgodbo. Seveda bi jim teta Rozi povedala še eno zgodbo, vendar se 

ji je že mudilo na letalo, ki jo bo odpeljalo na turnejo po svetu, kjer bo otrokom iz drugih 

držav pripovedovala zgodbe. Ko sem se že začela poslavljati, so otroci eden čez drugega 

začeli trditi, da sem Urša, da sem se samo oblekla v tetko. 

Eden od otrok je rekel: 

»Če bi dala dol vse obleke in se čist slekla, bi bila Urša.« 

Potem so mi rekli, naj snamem klobuk in očala. Klobuk in očala sem res snela in otroci so 

bili zdaj prepričani, da sem Urša. Sama sem ostajala v liku tete Rozi in jih spodbudila, da 

razmislijo, zakaj sem bila danes na obisku pri njih. Ko sem odhajala iz igralnice, so v 

moji roki opazili tudi ključe mojega avtomobila in eden od dečkov je rekel: 

»Kaj pa je potem tole? To so ključi od Uršinega avtomobila.« 

Res neverjetno, kako dobro opazujejo otroci. 
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Slika 50: "A Urša tudi slabo vidi brez očal?" 

 

 

Zanimivo je bilo popoldne, ko sem kot Urša prišla na sočasnost k malčkom in so me 

otroci iz skupine Gumbi videli. Vsi so me pozdravljali kot teto Rozi in se smejali. Jaz pa 

sem jih začudeno gledala in spraševala, kaj jim je. Povedali so mi, da sem bila danes 

oblečena v teto Rozi. Nasmehnila sem se in jim povedala, da sem vesela, ker jih je 

obiskala teta Rozi. Razložila sem jim, da sem teti Rozi res posodila ključe svojega 

avtomobila, da jih je lahko prišla obiskat in da je zdaj odšla na turnejo. V zgodbo sem 

verjela tako zelo, da so tudi otroci počasi začeli verjeti, da nisem teta Rozi. V njihovih 

pogledih sem videla zmedenost. Kasneje pa me je presenetila deklica, ki je prišla do mene 

in mi zašepetala na uho: 

»Jaz vem, da si bila ti teta Rozi. Ker sem jo dobro opazovala in je imela enake nohte in 

prstane kot ti. Ti imaš pa te prstane skoz na roki.« 

Moj namen seveda ni bil, da me otroci ne bi prepoznali – namen lika tete Rozi je bil 

motivirati otroke, da tudi sami oživijo predmete in da vidijo, kako lahko določen kostum 

pripomore h kreiranju druge vloge.  

 

Naslednji dan sem v skupino prišla kot Urša. Vprašala sem jih, kaj jim je povedala teta 

Rozi. Obnovili so zgodbo predstave in povedali, da jim je zapela tudi pesmico. Otrokom 

sem povedala, da pesem Moj cekar poln zgodb znam tudi jaz in da se pesmico lahko 

naučimo. Otroci so bili za. Najprej smo v pesmici uporabili predmete iz Rozine zgodbe, 

nato pa sem otroke spodbudila, da razmislijo, kaj vse bi še lahko oživeli. Otroci so dajali 

zanimive predloge. Oživeli smo hišico iz kock, stopnice iz kock, škarje, barvico in 

flomaster ter avto/helikopter iz kock. Ko smo zapeli pesmico za določen predmet do 

konca, so nekateri otroci tudi spontano animirali predmete.  
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Slika 51: Tudi stopnice iz lego kock lahko oživijo 

 

 

Spodbudila sem jih, da narišejo vsak svoj predmet, ki bi ga radi oživeli. Med risanjem 

sem prihajala k njim in prav vsi so mi hiteli opisovati, kaj so narisali. Spodbudila sem jih, 

da razmislijo, iz česa bi ta predmet lahko bil, ali kje bi ga našli. Otroci so narisali veliko 

zanimivih predmetov. Večino teh predmetov bi otroci sestavili iz lego kock. To je bila 

spodbuda, da razmislim, kako bi naredili predstavo iz lego kock. 

 

 

 
Slika 52: "Jaz bi oživel škarje, barvico, svinčnik in flomaster." 

 

 

Lahko trdim, da je lik tete Rozi dosegel svoj namen, zato sem bila zelo vesela in sem se 

že veselila naslednjih dogodivščin in ustvarjanja z otroki. 
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3.2.7 SPOZNAMO IZGUBLJENEGA PALČKA 

 

Cilji: 

• Otrok prisluhne Palčku in mu želi pomagati. 

• Otrok želi oživeti Palčka v predstavi. 

 

Potek: 

Po zajtrku so se otroci usedli na preprogo, jaz pa sem odšla v garderobo za zaposlene 

vzgojiteljice po cekar in otroke vprašala, čigav je. Otroci so vsi v en glas rekli, da je to 

cekar tete Rozi. Povedali so nekaj idej, kako bi teta Rozi spet prišla do svojega cekarja, 

potem pa smo prepevali pesem Moj cekar poln zgodb in v pesem vstavljali predmete, ki 

so jih otroci prejšnji dan narisali, da bi jih oživeli. Med petjem nas je presenetil Palček, ki 

je pokukal iz cekarja in nam povedal svojo zgodbo, kako se je znašel v cekarju. 

 

Analiza: 

Otroci so bili ta dan zelo razposajeni. Že takoj sem opazila, da bodo težko dolgo sedeli v 

jutranjem krogu. Rekla sem jim, da se je v naši garderobi našlo nekaj, kar ni od nobene 

vzgojiteljice in da me zanima, če je mogoče kdo od otrok kaj pozabil v vrtcu. Vsi so me 

začudeno gledali in mi odgovarjali, da ni nihče ničesar pozabil. Odšla sem v garderobo in 

v igralnico prišla s cekarjem. Vprašala sem jih, čigav je cekar. Otroci so se nasmejali in 

rekli, da je to cekar tete Rozi.  

 

 

 
Slika 53: "Čigav je ta cekar?" 
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Oh, kako bomo zdaj vrnili cekar teti Rozi, ko pa je odšla na turnejo. Otroci so mi dali 

nekaj predlogov: 

»Pokliči jo in ji povej, da je cekar pozabila v vrtcu, da ga pride iskat.« 

»Odnesli ga bomo tetki nazaj, tam kjer je doma.« 

»Ne, teta Rozi bo mogla prit nazaj v vrtec po svoj cekar in nam povedala še kašno 

zgodbo.« 

»Ja, prišle bosta obe s teto Rozi, da bomo videli, da se nisi ti oblekla v Rozi.« 

Ideje so se mi zdele odlične. Strinjala sem se, da bo verjetno res najbolje, da cekar počaka 

v vrtcu in ga teta Rozi pride iskat, ko se vrne s turneje. 

Po rešenem problemu pozabljenega cekarja smo z otroki začeli prepevati pesem Moj 

cekar poln zgodb in pri tem v pesmico vstavljali predmete, ki so jih otroci prejšnji dan 

narisali, da bi jih oživeli. Po nekaj ponovitvah je otrokom že popustila zbranost, zato sem 

se odločila, da je čas, da iz cekarja pokuka Palček. Palček je preprosta lutka marioneta, ki 

sem jo sama izdelala. Palček se je pridušeno začel oglašati iz cekarja: 

»Heeeej, heeeej, tukaj sem.« 

Ker so bili otroci preglasni, ga niso slišali. Poskušala sem jih umiriti: 

»Otroci, tiho, nekdo se oglaša v cekarju.« 

Za trenutek sem dobila njihovo pozornost. 

Palček je pokukal ven iz cekarja, ampak so bili otroci preglasni, zato se je skril nazaj v cekar.  

 

 

 
Slika 54: V cekarju se je skrival Palček 
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Nekaj otrok je Palčka videlo, ko je pokukal ven, in začeli so glasno miriti ostale otroke, 

naj bodo tiho. Nastal je pravi živžav, zato sem otroke morala nekoliko presesti. Potem so 

se umirili in Palček je še enkrat pokukal ven iz cekarja. Skočil je na stol poleg mene in 

pozdravil otroke.  

 

 

 
Slika 55: Palček pripoveduje svojo zgodbo 

 

 

Vprašala sem ga, kaj počne v cekarju. Odgovoril je, da je to zelo dolga zgodba. Vprašal 

nas je, če imamo čas, da nam jo pove. Otroci so navdušeno, a tiho rekli »ja«. Palček nam 

je povedal svojo zgodbo: 

»Veste, nekoč sem nastopal v lutkovnem gledališču. Bil sem slavni Palček – lutka 

marioneta. Ali veste, kaj je marioneta?« 

Otroci: »Ne.« 

»To je lutka na vrvicah – poglejte. No, nekoč sem deloval bolje kot danes. Ja, res sem bil 

slavni Palček. Nastopal sem v predstavah in otroci so me imeli zelo radi. Potem pa so 

prišle nove lutke in mene so pospravili v skladišče med stare, raztrgane, nič več žive 

lutke. Oh, pa tako sem si želel spet nastopati v predstavah.« 

Še preden je Palček zgodbo lahko povedal do konca, je eden od dečkov Palčku rekel: 

»Palček, lahko pa nastopaš v naši predstavi.« 
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Ostali otroci so bili navdušeni. 

»Ja Palček, lahko nastopaš tukaj z nami v vrtcu.« 

»Bomo v telovadnici naredili predstavo.« 

»Zadnjič smo že imeli predstavo pa bomo imeli še eno.« 

Oh, kako je bil Palček srečen, ko je to slišal. Prav to je želel vprašati otroke. Zdaj ko je 

teta Rozi odšla, so bili otroci njegovo edino upanje, da ga oživijo nazaj v predstavo. 

Palček je namreč smuknil v Rozin cekar, ko je nekega dne zašla v skladišče lutkovnega 

gledališča iskat predmete za svoje zgodbe. Slišal je, da je njen cekar prav poseben cekar – 

cekar poln zgodb – zato je smuknil vanj, v upanju, da ga Rozi oživi v novo zgodbo. Na, 

zdaj pa je teta Rozi odšla in cekar pustila v vrtcu. Še dobro, da so bili otroci za to, da ga 

oživijo v predstavo. Začelo se je kovanje idej, kako bi ga lahko oživeli v predstavo. 

» Lahko bi ti naredili prijatelje, druge lutke.« 

» Ne, pa saj ne rabimo delat lutk, saj jih že imamo, tam v tisti škatli.« 

» Nee, lahko jih naredimo iz blaga, ali kock.« 

» Pa lahko živiš pri nas za zmeraj.« 

Palčku so se vse ideje zdele odlične. Ker je prihajal vikend, sva se s Palčkom odločila, da 

odide z mano domov, da ne bo tako sam v vrtcu. Otrokom pa je obljubil, da se vidijo spet 

v ponedeljek, ko bodo začeli ustvarjati pravo predstavo. 

 

Čeprav so bili na začetku otroci res precej nemirni in Palček sploh ni prišel do besede, se 

je po nekaj disciplinskih ukrepih skupina umirila in prav res sem bila zelo vesela, ko so 

otroci brez Palčkove pobude predlagali, da bi ga oživeli v predstavo. S tem je bil tudi moj 

cilj dosežen. 
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3.2.8 OD ZGODBE DO PREDSTAVE 

 

3.2.8.1 S palčkom ustvarimo zgodbo za predstavo 

 

Cilji: 

• Otroci sestavijo zgodbo na pobudo Palčka z naslovom: Zgodba o izgubljenem 

Palčku. 

• Otroci narišejo scenografijo za predstavo. 

 

Potek: 

Otroke sem po zajtrku povabila v jutranji krog. Povedala sem jim, da je Palček cel vikend 

razmišljal o naši predstavi. Palčka smo prebudili, da je pokukal iz košare in otrokom 

povedal, kaj je razmišljal. Otroke je spodbudil, da ustvarijo Zgodbo o izgubljenem Palčku. 

Z otroki smo tako začeli počasi, korak za korakom, sestavljati zgodbo za predstavo. 

Otrokom sem povedala, da se zgodbi, ki se jo v gledališču spremeni v predstavo, reče 

scenarij, ljudem, ki si izmislijo in napišejo zgodbo, pa scenaristi. Večkrat smo ponovili ti 

dve težki besedi. Otrokom sem povedala, kaj pomeni beseda premiera in jih obvestila, da 

bodo na našo premiero povabljeni njihovi starši, po premieri pa bo sledila tudi pogostitev. 

Skupino otrok sem spodbudila, da zgodbo narišejo in jih pri tem spodbujala, da razmislijo 

o scenografiji. Dekleta so začela z izdelovanjem gledaliških listov, eden od dečkov pa je 

delal svoj kostum Spidermana, ki naj bi tudi nastopal v naši predstavi. 

 

Analiza: 

V jutranjem krogu so bili otroci precej razposajeni. Opozorila sem jih, da zaradi Palčka ne 

smejo zganjati hrupa, ker ga potem zelo bolijo ušesa. Za zbranost in umiritev smo se pred 

prihodom Palčka igrali igrico telefončki. Otroci so se umirili in čas je bil za Palčka. 

Prebudili smo ga s pesmico Moj cekar poln zgodb.  
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Slika 56: Prebudimo Palčka 

 

 

Otrokom je začel navdušeno pripovedovati, kako je cel vikend razmišljal o naši predstavi. 

Spodbudil jih je, da bi skupaj sestavili zgodbo o izgubljenem Palčku. Otroci so spet začeli 

eden čez drugega govoriti svoje ideje. Ker so bili preglasni, se je čez čas Palček skril 

nazaj v cekar, saj res ni mogel več prenašati hrupa. Rekla sem, da bomo sestavili zgodbo 

in jo potem povedali Palčku, ko se bodo otroci umirili. Otroci so s pomočjo mojih 

usmeritev sestavili naslednjo zgodbo: 

Palček živi na mehkem oblaku. Noč je. Spusti se na Zemljo, da bi obiskal otroke. Pride v 

gozd, v katerem se izgubi, ker nima svetilke. Na tleh zagleda stopinje, ki jim sledi. 

Stopinje ga pripeljejo do medvedovega brloga, na katerega pozvoni. Odpre jezni medved, 

ki Palčka zapre v kletko, da bi ga požrl. Palčka potem rešijo superjunaki, medveda pa 

tako ustrašijo, da pobegne iz gozda in ga ni več nazaj. 
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Slika 57: Sestavljamo zgodbo o izgubljenem Palčku 

 

 

Zgodbo smo večkrat ponovili, da so si vsi otroci zapomnili potek. Otrokom sem razložila, 

da smo s tem sestavili scenarij, da smo bili scenaristi. Težki besedi smo večkrat ponovili. 

Povedala sem jim, da bomo predstavo zaigrali njihovim staršem, da bo to premiera - 

predstava, ki jo igralci po vajah prvič uprizorijo pred gledalci. Otroci so bili navdušeni, 

ko sem jim povedala, da je po premieri vedno pogostitev, ki jo bomo imeli tudi po naši 

predstavi. 

Potem smo se razdelili v skupine. Skupina otrok je začela risati scenografijo za predstavo. 

Pogovarjali smo se, kako in kje bi igrali predstavo. Ideja otrok je bila, da bi igrali v 

telovadnici. Odšli smo v telovadnico, da smo si ogledali, kje bi postavili naš oder in kje bi 

visel Palčkov oblak. Otroci so navdušeno kazali, kako bi oblak lahko visel s stropa. 

»Potem bi pa pod oblak dali lestev, da bi palček lahko splezal na oblak in nazaj na Zemljo.« 

Pogovarjali smo se tudi, kako in iz česa bi naredili brlog za medveda in oblak. Ideje otrok 

so bile, da bi brlog bil pod drevesom, ki bi ga naredili iz papirja. Oblak pa bi bil iz volne 

in blaga, ker je volna mehka kot oblak.  
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Slika 58: Načrt scenografije za predstavo 

 

 

Nekaj deklet je že začelo z izdelovanjem gledaliških listov in se začelo pogovarjati, kje bi 

postavili blagajno, kjer bi starši dobili vstopnice. Seveda so se spomnili, da bodo starši 

svoje obleke morali odložiti tudi v garderobi, preden bodo odšli v »gledališče«. 

»Lahko bi pustili obleke tam v naši garderobi, na naše znakce.« 

»Ja, pred garderobo bi pa midve delile vstopnice.« 

»Pa vstopnice bi bile čist take majhne.« 

 

 

 
Slika 59: Izdelovanje gledaliških listov 1 
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Med vsem tem pa je eden od dečkov, ki je v času projekta res užival v oblačenju in 

izdelovanju mask, že izdeloval kostum za Spidermana, ki bo nastopal v predstavi. 

 

 

 
Slika 60: Kostum Spidermana za  predstavo 

 

 

 

3.2.8.2 Priprave na predstavo 

 

Cilji: 

• Otroci izdelajo kostumografijo in scenografijo za predstavo. 

• Otroci izdelajo vstopnice in gledališke liste. 

• Otroci z Orffovimi inštrumenti ustvarijo zvoke v predstavi. 

• Otroci uživajo in sodelujejo na vajah za predstavo. 

 

Potek: 

Najprej smo začeli izdelovati sceno. Otroci so izdelali nebo z zvezdami in luno – dom za 

Palčka, ki živi na mehkem oblaku. Blago, na katerega smo prilepili zvezde in luno, smo 

pritrdili na lesen mostiček v igralnici, za katerega so se otroci odločili, da bi bil lahko del 

scene. Izdelali so medvedove stopinje iz papirja ter ob gozd, ki ga je predstavljala zelena 
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preproga, položili modro blago, ki bo predstavljalo reko. Odločili so se, da bi Palček 

najprej na zemljo prišel z lego avtomobilom po toboganu lesenega mostička, nato pa bi se 

z lego ladjo odpeljal do gozda, kjer bi se izgubil. Ob reki so iz duplo in lego kock zgradili 

še pristanišče in parkirišče ter most čez reko, vse to pa so obogatili z različnimi ladjami in 

avtomobili iz kock. Deklica, ki se je odločila za vlogo medveda, je izdelala svojo masko, 

superjunaki pa so se odločili, da bodo imeli oblečena pregrinjala. Dekleta so izdelala 

gledališke liste v obliki palčkove kapice in vstopnice s podobo Palčka. Seznanili smo se z 

Orffovimi inštrumenti. Otroci so za določen zvok inštrumenta sami dali pobudo, kje v 

predstavi bi ta zvok lahko uporabili in kaj bi predstavljal. Ko je bila scena nared, smo 

začeli vaditi s Palčkom.  

 

Analiza: 

Na začetku je bilo precej težko uskladiti vse dejavnosti. Prvi dan sem otroke razdelila v 

skupine in prav vsi so dobili svoje naloge. Nekateri so se sami javili, kaj bi izdelali, spet 

drugim je bilo vseeno in so potrebovali veliko mojih spodbud. Najbolj navdušena je bila 

skupina dečkov, ki je izdelovala medvedove stopinje. Stopinje so najprej narisali na bel 

papir, nato pa so jih s škarjami izrezali.  

 

 

 
Slika 61: Izdelujemo medvedove stopinje 
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Skupina deklet je izdelovala gledališke liste, tretja skupina otrok je risala načrt, kako bi 

izdelali medvedov brlog, ostale otroke, ki niso vedeli, kaj bi počeli, pa sem zaposlila, da 

razmislijo, kako bi izdelali oblak za palčka.  Ugotovila sem, da na tak način ne bo šlo. 

Ker so imeli vsi otroci veliko vprašanj, se nisem mogla vsem posvetiti, zato so nekateri 

postajali nemirni in so začeli zganjati norčije.  

 

 

 
Slika 62: "Urša, kaj če bi naredili gledališke liste v obliki Palčkove kape?" 

 

 

Odločila sem se, da naslednji dan poskusim z drugo tehniko. Takoj po zajtrku sem jih 

pustila, da se prosto igrajo, potem pa sem začela raziskovati Orffove inštrumente. Otroci 

so sami začeli prihajati k meni, ko so zaslišali inštrumente. Več kot polovica otrok je 

prišla k meni, ne da bi jih povabila. Pet otrok pa se ni dalo motiti in so naprej sestavljali 

lego kocke. Ravno zato, ker sem že tekom celega projekta opazila, kako zelo radi se ti 

otroci igrajo z lego kockami, sem jih začela spodbujati, da sestavijo kaj, kar bi lahko 

uporabili v predstavi. Ta dan je bil zares produktiven. Spoznali smo se z inštrumenti in 

jim določili trenutek v zgodbi, ko bi se določen inštrument lahko oglasil. Npr.: 

»Zvončki bodo v predstavi zaigrali takrat, ko bo Palček pozvonil na Medvedov brlog.«  

»Strgalo bo zaigralo, ko bo medved zaspal, ker spominja na smrčanje.« 

»Na palčke bom igral, ko bo Palček hodil po medvedovih stopinjah.«  

»Triangel je lahko ura v zvoniku, ki Palčka zbudi.«  

»Dežna palica bi bila takrat, ko gre Palček po reki.« 
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Slika 63: Raziskujemo zvok Orffovih inštrumentov 

 

 

Vse to so bile ideje otrok, ki so skupaj z mano raziskovali zvok inštrumentov. Predlagala 

sem, da bi lahko ostale inštrumente (bobne, ropotulje, činele) uporabili čisto na koncu 

predstave, ko superjunaki ustrašijo medveda. Zvok inštrumentov bi še dodatno doprinesel 

k hrupu, ki bi medveda prestrašil tako zelo, da bi zbežal iz gozda. Prav vsi otroci so bili 

navdušeni nad idejo. 

 

Otroci so v dneh priprav na predstavo postajali vse bolj navdušeni. Prav vsak dan so me 

vprašali: 

»A bo danes predstava?« 

»Kdaj bomo že imeli predstavo, da bomo nastopali?« 

Bolj ko se je bližal dan predstave, bolj so otroci sodelovali z menoj in med seboj. 

Pripravili so imenitno sceno zvezdnatega neba. Čisto sami so se spomnili, da bi na lesen 

mostiček položili belo blago, na katerega bi nalepili zvezde in luno.  
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Slika 64: Scenografija neba, kjer na mehkem oblaku biva Palček 

 

 

Eden od dečkov je dobil idejo, da bi modro blago lahko predstavljalo reko, po kateri bi se 

Palček z ladjo pripeljal do gozda. To je bila imenitna spodbuda za otroke, ki so bolj malo 

sodelovali pri izdelovanju scene in spoznavanju Orffovih inštrumentov, saj so se raje 

igrali z lego kockami. Spodbudila sem jih, da bi lahko iz kock sestavili pristanišče ob reki 

in ladje, ki bi plule po reki. Nad idejo so bili navdušeni. Moj predlog so nadgradili še z 

mostom čez reko, po katerem bodo vozili avtomobili iz lego in duplo kock.  

 

 

 
Slika 65: Scenografija reke s pristaniščem in mostom 
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Slika 66: "S to ladjo se bo Palček peljal po reki." 

 

 

Ko je bila scena pripravljena, smo začeli z vajami za predstavo. Predstavo smo 

oplemenitili s pesmico Moj cekar poln zgodb, ki sem ji v namen predstave priredila 

besedilo. Včasih so bili otroci precej nestrpni med vajo, ampak verjela sem vanje in 

vedela, da nam bo uspelo. Deklico, ki je igrala medveda, sem spodbudila, da razmisli, 

kako bi lahko medved izgledal. Razmislila je in mi idejo sporočila: 

»Lahko bi bila oblečena v rjav pulover in rjave hlače. Bom atija vprašala, če ma kaj 

rjavega. Zgori bi pa imela masko iz rjavega kartona.« 

Naslednji dan je izdelala svojo masko, na katero je bila zelo ponosna.  

 

 

 
Slika 67: Strašni medved - maska 
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Superjunaki pa so se odločili, da bodo imeli oblečena pregrinjala iz blaga. Dva dni pred 

premiero smo imeli vse pripravljeno. Izdelane so bile vstopnice in vsak je imel svojo 

vlogo v predstavi. Ker sem vedela, da se lahko marsikaj zgodi na dan predstave(da 

mogoče katerega od otrok ne bo, da mogoče kdo ne bo želel nastopati), sem tudi 

predstavo prilagodila tem dejavnikom. Vsi otroci so sodelovali v predstavi. Vsak otrok je 

imel svojo vlogo. Dve deklici sta se javili, da bosta pred pričetkom predstave staršem 

razdelili vstopnice in jih pobirali pred prihodom v igralnico.  

 

 

 
Slika 68: Vstopnice za predstavo 

 

 

Štirje dečki so imeli vlogo superjunakov, ki na konju pridejo v gozd rešit Palčka, imeli 

smo določeno deklico za vlogo medveda, določen je bil lučkar, ki na začetku ugasne luči, 

vsi ostali pa so imeli v rokah inštrumente za ustvarjanje zvokov v predstavi. Seveda pa 

smo vsi tekom predstave prepevali tudi pesmico Moj cekar poln zgodb. Vsi smo se 

veselili premiere. Vaje so potekale v sproščenem duhu. Ko je bilo vse pripravljeno, sem 

bila tudi sama mirna. Vedela sem, da se na premieri lahko zgodi kaj nepričakovanega, da 

moram biti pripravljena na vse mogoče improvizacije.  
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3.2.9 ZAKLJUČEK PROJEKTA: PREMIERA 

 

Cilji: 

• Otrok sodeluje in uživa v predstavi. 

 

Potek: 

Takoj po zajtrku smo z otroki pripravili sceno, inštrumente in kostume za predstavo. Pred 

vajo sem otrokom razložila, da bomo imeli zdaj zadnjo vajo pred premiero, ki se ji reče 

generalka. Po generalki smo se dogovorili točnega poteka predstave in šli še enkrat čez 

celo zgodbo in vloge otrok.  

Z vzgojiteljico Darjo sva pred premiero v igralnici pripravili stole za gledalce, v jedilnici 

pa pripravili skromno pogostitev. Pred igralnico sva postavili mizo z vstopnicami in 

gledališke liste položili na stolčke za gledalce – tako kot smo se dogovorili z otroki. Starši 

so z otroki začeli prihajati malo pred 17. uro, ko naj bi se premiera začela. Ker je bil lep 

dan, so se zbirali zunaj. Počasi sem starše z otroki povabila v vrtec. Otroci so odšli z 

mano v igralnico, da smo se pripravili, starši pa so počakali v garderobi, kjer so si za 

ogled predstave morali priskrbeti vstopnice. Ko smo se vsi nastopajoči zbrali, si razdelili 

inštrumente in oblekli kostume, smo v igralnico povabili starše. Predstava se je začela. Po 

predstavi sem se otrokom in staršem zahvalila ter jim kot darilo za premiero razdelila 

palčke na palčki, ki sem jih sama izdelala. Sledilo je še kratko druženje ob pogostitvi, s 

tem pa se je tudi moj projekt zaključil. 

 

 

Analiza: 

Premiere sem se veselila skupaj z otroki in s Palčkom, ki je bil že pred generalko 

popolnoma neučakan. Generalka je uspela. Odločila sem se, da bomo res naredili le 

eno vajo zjutraj po zajtrku, potem pa naj bo, kar bo. Z otroki smo najprej pripravili 

sceno, za katero smo se dogovorili, da bo ostala postavljena v sobi do premiere. To je 

pomenilo, da so otroci dobili tudi natančna navodila, kje se ne smejo gibati. Takoj po 

generalki sem odhitela domov, ker sem morala pripraviti še darilca za otroke. 

Namesto rož, ki jih po premieri prejmejo ustvarjalci predstave v gledališču, sem se 

odločila otrokom podariti male palčke na palčki. Izdelala sem jih iz filca, za glavico 

pa sem uporabila kroglice iz stiropora.  
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Slika 69: Darilo za ustvarjalce predstave 

 

 

Tik pred premiero se je strah skupaj s skrbmi preteklih dni polegel. Čutila sem polno 

adrenalina in komaj sem čakala, da se vse skupaj začne. Otroci so bili ob prihodu 

razposajeni. To sem si razlagala kot vznemirjenost pred nastopom. Tudi oni so bili očitno 

polni adrenalina, ki so ga poskušali sprostiti v divjanju po dvorišču vrtca. Komaj sem jih 

mirila, ko smo se začeli zbirati v igralnici, da se pripravimo na predstavo. Dve deklici sta 

ta čas, ko smo se mi notri pripravljali, delili vstopnice staršem.  

 

 

 

 
Slika 70: Delitev vstopnic pred predstavo 
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Tik pred predstavo, preden smo začeli spuščati v igralnico/gledališče gledalce, se je 

eden od mlajših dečkov začel jokati. Strah ga je bilo in ni želel nastopati. Potolažila sem 

ga in mu rekla, da lahko predstavo tudi gleda pri svojih starših, saj je svoj delček k 

ustvarjanju že prinesel in bo del predstave ne glede na to, ali nastopa ali ne. Otrokom 

sem zaželela srečo. Povedala sem jim, da si v gledališču ustvarjalci zaželijo srečo tako, 

da si rečejo: »zlomi si nogo« ali tako, da se »tuj tuj« popljuvajo čez ramo. To je bilo 

otrokom zelo všeč. Še zadnjič smo se »popljuvali« in vrata so se odprla. Prišlo je veliko 

staršev, bratcev, sestric, babic in dedkov. Bilo jih je toliko, da je stolov zmanjkalo in so 

nekateri morali stati še ob straneh igralnice. Ko sem še zadnjič pogledala otroke in jih 

vprašala, če so pripravljeni, da začnemo, sem opazila, da deklica, ki je v predstavi igrala 

medveda, joka. Prišla sem do nje in jo vprašala, kaj je narobe, zakaj je žalostna. Rekla 

je, da njene mamice ni, čeprav ji je obljubila, da pride. Pogledali sva naokrog in v 

množici zagledali njeno mamico. Njen obraz je bil spet vesel, čeprav sem čutila, da so 

bile to solze treme. Imela je pomembno vlogo, seveda sem razumela, da jo je spreletel 

strah. Zdaj smo bili pripravljeni, da začnemo. Starše sem na kratko pozdravila, naprej 

pa je tako ali tako govoril Palček. Predstava se je začela. Vse je potekalo gladko – 

otroci so prepevali, igrali na inštrumente – do trenutka, ko v predstavi nastopi medved, 

ki Palčka zapre v cekar. Deklica, ki je igrala medveda, si je med predstavo premislila. 

Tako zelo hudo ji je bilo, da je rekla, da ne bi bila več medved. Zdaj je bilo treba 

improvizirati. Nič hudega, tudi to se lahko zgodi. Vprašala sem druge otroke, kdo od 

njih bi igral medveda. Eden od dečkov, ki je sicer igral superjunaka, se je takoj javil. 

Povabila sem ga, da pride k meni. Nadela sem mu medvedovo masko. Deklica, ki je 

igrala medveda, pa je rekla, da bi bila superjunak. Tako sta si le zamenjala kostuma in 

predstava se je nadaljevala in se tudi lepo zaključila. 

 

 

 
Slika 71: Menjava vlog med premiero – strašni medved postane superjunak 
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Slika 72: Superjunaki že hitijo v gozd na svojem konju 

 

 

Otroci so dobili velik aplavz, starši so bili navdušeni, prav tako otroci, Palček in jaz. 

Presrečni so bili tudi, ko sem jim razdelila darilca – palčke na palčki. Še starši so 

vzdihnili en velik »ooo«, ko sem otrokom začela deliti darila.  

 

 

 
Slika 73: Vsi ustvarjalci dobijo darilo po premieri 

 

 

Staršem in otrokom sem se na koncu lepo zahvalila, ker so sodelovali z mano v tem 

projektu in jim razložila, da so vse to ustvarili otroci. Bili so vidno ponosni. Po uradnem 

delu je sledila še pogostitev. V igralnico sem pripeljala voziček, na katerem so bili piškoti 

in sok. Z nekaterimi starši sem se tudi pogovarjala. Prejela sem veliko pohval, kar mi 

ogromno pomeni. 
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Slika 74: Pogostitev in druženje po premieri 

 

 

Ko je bilo vsega konec in sem zapuščala vrtec, sem na oglasni deski opazila sporočilo 

očeta, ki je predstavo posnel.  

 

 

 
Slika 75: Očkovo obvestilo na oglasni deski 
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Videoposnetek je očitno zaokrožil med družinami, saj so mi otroci v naslednjih dneh, ko 

so me srečali v vrtcu pri malčkih, pripovedovali, da so gledali predstavo doma. Bili so 

navdušeni in ponosni, s tem pa sem bila tudi sama zelo zadovoljna. 

 

Vesela sem, da se je projekt zaključil tako lepo. Ko sem tudi sama gledala videoposnetek 

predstave in premlevala, kaj vse se je zgodilo, sem bila zadovoljna in srečna. Vse reakcije 

otrok v predstavi so bile prav takšne kot morajo biti – spontane in iskrene. Deklica, ki ni 

več želela igrati medveda, se je verjetno v določenem trenutku odločila, da noče biti več 

hudoben lik v predstavi, ni želela slabega storiti Palčku, saj ga je imela rada. S tem pa je 

bil na nek način tudi delček mojega cilja dosežen. Deklica, ki je igrala medveda, je bila 

večkrat nesramna do drugih otrok. Zdaj ko pa je bil čas, da nastopi v vlogi strašnega 

medveda, je začutila, da bi bila raje superjunak, ki pomaga. Meni se je ta preobrat zdel 

fantastičen. Res veliko lepega so mi dali vsi ti trenutki ustvarjanja z otroki. 
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3.3 REFLEKSIJA 

 

Dolgo sem razmišljala, kako in kje začeti projekt. Iskala sem zgodbe, ideje, ki bi otroke  

motivirale za ustvarjanje. Vedela sem, da ne bo lahko, saj sem skupino Gumbi že poznala in 

lahko rečem, da gre za zelo živahno skupino otrok, ki potrebuje veliko motivacije za 

dejavnosti. Že pred začetkom projekta mi je njihova pomočnica vzgojiteljice večkrat potožila, 

da ne ve več, kako jih umiriti. Vse tehnike je že poskusila, da ji je že zmanjkalo idej, kako jih 

obvladati in miriti. Prav zato so me verjetno v skupino tudi z veseljem sprejeli, da prinesem 

nekaj sveže energije in idej. Takrat sem si mislila: »Saj bo šlo, zagotovo bom znala ubrati 

pravo tehniko, da jih prebudim.« Pa je bilo kljub moji trdni volji večkrat težko. Odnosi v 

skupini so bili zrahljani. Že takoj na začetku sem opazila, da se vsi otroci spodbujajo le v 

nagajanju in zbadanju drug drugega, nisem zaznala, da bi drug drugemu pomagali in med 

seboj znali sodelovati, se spodbujati v dobrem. Vedela sem, da je pred mano težka naloga, 

izziv, ki mu moram biti kos. Zato je bil, poleg vseh ostalih ciljev, moj glavni cilj, da s 

projektom povežem skupino in okrepim njihove zrahljane odnose. 

 

Prva srečanja so bila naporna, domov sem prihajala utrujena. Ukvarjala sem se s projektom, 

kako ga peljati v pravo smer, predvsem pa s tem, kako umiriti in spodbuditi otroke za 

dejavnosti. Otroci so bili večkrat nemirni že v jutranjem krogu. Niso si znali prisluhniti, 

govorili so drug čez drugega, se grebli za mojo pozornost, si nagajali, se prerivali. Otroci 

preprosto niso mogli sedeti pri miru niti dve minuti. Ves čas sem krivila sebe, da jih ne znam 

umiriti, da sem slaba vzgojiteljica. Večkrat sem se vprašala, kako bom ta projekt sploh 

speljala. Kljub vsemu pa je vedno v meni ostajalo upanje, da bom zmogla, da bom dosegla 

tisto, kar sem si zadala. Ugotovila sem, da moram v skupino, kljub igrivemu značaju projekta, 

vnesti nekaj discipline. Otroci so kmalu ugotovili, da se bomo lahko imeli lepo, če se bomo 

poslušali in spoštovali. Razlike so bile očitne. Ko sem prihajala v skupino, so se me 

razveselili, me objemali, zasipavali z raznoraznimi vprašanji. Spet sem začela verjeti v svoje 

pedagoške sposobnosti in moč projekta.  

 

Najtežji del projekta je bil zagotovo obisk Prešernovega gledališča Kranj. Kot nalašč je 

prav v tistem času, ko smo se peš odpravili proti mestu, začelo močno deževati. Otroci 

so bili oblečeni v dežne plašče in škornje, a dež je res močno padal. Zdelo se mi je, da 

sanjam nočno moro. Z vsakim korakom sem razmišljala, ali obrnemo in gremo nazaj 
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proti vrtcu ali vztrajamo. Obisk gledališča bi namreč težko preložila na drug dan zaradi 

organizacije vaj v gledališču. Odločila sem se, da vztrajamo. Nekoliko mokri smo prišli 

v gledališče, vendar se otroci niso kaj dosti ukvarjali z mokrimi oblekami in lasmi. Bili 

so tako razposajeni, da mi je bilo na trenutke prav neprijetno, ker jih z vzgojiteljico 

nisva mogli več miriti. No, pa smo preživeli tudi to. Tisti dan sem bila obupana, 

utrujena do onemoglosti, prespala bi cel dan, če bi ga le lahko. Pa sem se spet pobrala in 

začela znova verjeti. 

 

Ustvarjanje gledaliških kotičkov in igranje v njih je bilo sproščeno. Otrokom sem 

dovolila, da se prosto izražajo. Dovolila sem, da je v sobi ustvarjalni nered, seveda pa so 

kotičke po končani igri morali lepo pospraviti. Prav v tem delu projekta sem začela 

opažati, da je vsak izmed otrok nekje med kotički našel svoje mesto. Nekateri so se 

oblačili, maskirali, ustvarjali kostume iz blaga, drugi so se igrali v lutkovnem kotičku, 

kjer so ostalim otrokom pripravljali improvizirane lutkovne predstave, spet tretji so se še 

vedno najraje igrali z lego kockami. Otroke sem začela bolje spoznavati, z vsakim dnem 

smo si bili bližje. Predvsem en deček je bil fascinanten. Vsak dan je prišel z novo idejo, 

kakšen kostum bi si lahko izdelal – od veverice, Nindža želve, Zorota, Spidermana, 

Batmana, Supermana … Njegovi starši so mi rekli, da še doma riše načrte za kostume. 

Vsi ti trenutki, ko sem videla otroško radost in ustvarjalnost, so me bogatili. Obogatili pa 

so nas tudi obisk igralcev, tete Rozi in srečanje s Palčkom.  

 

Lik tete Rozi je dolgo rasel v moji glavi. Želela sem jih presenetiti, želela sem, da vidijo, 

kako preprosto se lahko prelevimo v drugo vlogo. Seveda so me otroci prepoznali kot 

Uršo in me spraševali, zakaj sem se oblekla v teto Rozi. Jaz pa sem jim le vrnila 

vprašanje: »No, če sem bila res sama teta Rozi, zakaj potem mislite, da sem se oblekla 

vanjo.« Ko sem pred njimi nastopila kot Rozi, so bili mirni, ves čas. Odprtih ust so 

spremljali, kaj jim bom povedala, kaj bodo povedali predmeti, ki sem jih pred njimi 

oživela. Pesmica Moj cekar poln zgodb, ki sem jo sama sestavila, jim je bila tako všeč, da 

smo se jo naslednji dan naučili. Tako zelo radi so jo prepevali. Vrhunec projekta pa je bil 

zagotovo Palček. Že ko sem ga izdelovala, sem z vsakim rezom škarij, z vsakim špikom 

šivanke krojila njegov karakter. Verjela sem vanj. Vedela sem, da je za Palčkom zgodba, 

ki bo gotovo prepričala otroke, da ga bodo oživeli v predstavo. In prav to se je zgodilo. Še 

preden je Palček sploh povedal do konca svojo zgodbo in prosil otroke, če bi ga oživeli v 

predstavo, je eden od otrok že rekel: »Lahko pa nastopaš v naši predstavi, tu v vrtcu.« 
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Oh, kakšno veselje je bilo to zame. Dosegla sem svoj cilj. Zdaj je bilo treba le še sestaviti  

zgodbo in predstavo. Seveda ni bilo lahko. Ampak zdaj sem že imela pozornost otrok,  

imela sem moč, imela sem lutko, ki mi je pomagala. Postala sem otrokova zaupnica, 

prijateljica in vzgojiteljica. Z njimi sem se igrala, ustvarjala, verjela vanje, jih spodbujala, 

da zmorejo – prav vsi. Opazila sem, kako so se začeli bolj zaprti otroci odpirati. Podajati 

so začeli odlične ideje, za katere sem jih vedno nagradila s pohvalo in jih spodbudila, da 

ustvarjajo naprej. Tisti bolj nemirni so še vedno potrebovali disciplinske ukrepe, vendar 

so zdaj že vedeli, da se morajo umiriti, če želijo sodelovati in pomagati Palčku. 

 

Vse to, kar smo skupaj ustvarili, se mi zdi čudovito. Predstava je bila preprosta, s 

preprosto sceno, kostumi, podprta z glasbo in zvoki. Vse to pa so ustvarili otroci in to je 

tisto, kar šteje. Kljub vsem začetnim in vmesnim problemom, moji slabi volji in 

utrujenosti, nam je uspelo zgraditi nekaj čudovitega, nekaj pravljičnega. Vzljubila sem te 

otroke, vsakega posebej sem sprejela prav takšnega kot je, v vsakem sem videla nekaj 

dobrega, obetavnega, iskrenega.  

 

Vesela sem, da sem projekt pripeljala do konca. Uresničila sem zastavljene cilje in dobila 

odgovore na raziskovalna vprašanja. Obisk gledališča je bil za otroke pravo doživetje in 

zares vidna spodbuda, da so si želeli ustvariti gledališke kotičke v igralnici, v katerih so 

se zelo radi igrali in ustvarjali. Prav tako so bili velika motivacija otrokom igralci, ki so 

nas obiskali. Lepo je bilo gledati otroke po njihovem obisku, ko so tudi sami začeli 

animirati lego kocke – njihova igra z lego kockami je od tistega dne dalje dobila nov 

pomen. Niso le gradili, temveč so začeli ustvarjati tudi zgodbe, česar pred obiskom 

igralcev nisem opazila v njihovi igri. Osrečil me je tudi odziv na obisk tete Rozi. Ker sem 

kar nekaj časa porabila za ustvarjanje tega lika, je bil tudi strah toliko večji. Ampak 

prepričala sem jih in začarala. Otroci so se naučili, da lahko prav vsak predmet oživi. Ob 

opazovanju igralcev pri animiranju in ob moji animaciji predmetov so dobili spodbudo za 

lastno animacijo. Pesem Moj cekar poln zgodb pa je bila zagotovo lepa iztočnica in 

spodbuda, da razmišljajo, kaj vse se da oživeti. Ko so risali predmete, ki bi jih oživeli, so 

bili zelo ustvarjalni, prav vsak se je potrudil po svojih zmožnostih. Prav tako pa je k 

ustvarjalnemu reševanju problemov in gledališkemu ustvarjanju otroke spodbudil Palček. 

Z uporabo Palčka sem dokazala, da imajo lutke res neizmerno moč. S svojo zgodbo je 

prepričal otroke, da so ustvarili čudovito predstavo. V procesu ustvarjanja predstave, kjer 

lahko s ponosom rečem, da so sodelovali prav vsi otroci, pa se je začel kazati tudi moj 
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glavni cilj projekta: otroci so začeli med seboj sodelovati, si pomagati in se spodbujati. 

Skupaj so ustvarjali in bili pri tem zelo uspešni. To je bila moja velika zmaga projekta. 

Uresničila pa sem še en pomemben cilj. Otroci so se skozi projekt veliko naučili o 

gledališču. Ogled gledališča jim je odprl sliko, koliko čudovitih reči in sob se skriva v 

njem. Da so začeli bolje razumeti gledališče, so pokazali ob ustvarjanju predstave, saj so 

že sami dajali predloge, kaj vse še potrebujemo v predstavi, npr. vstopnice, garderobo, 

lučkarja … Naučili so se poteka celotne predstave – od začetka ustvarjanja do vaj in 

premiere.   

 

Vesela sem, da sem morala čez toliko ovir, ker sem se na ta način ogromno naučila, 

predvsem pa dokazala, da spodbudno okolje in gledališke dejavnosti res močno vplivajo 

na ustvarjalno klimo in odnose v skupini. Verjamem, da se bodo otroci spominjali tega 

projekta, premiere, mogoče njihovega prvega nastopa. Drug drugemu smo prinesli 

zgodbe, ki se lahko zgodijo le v otroško igrivem svetu domišljije. Za to izkušnjo sem 

iskreno hvaležna. Otroci iz skupine Gumbi so me namreč s svojo ustvarjalnostjo spet 

odpeljali v spomine na prečudovito otroštvo, kjer je vse mogoče, kjer živijo pravljice, kjer 

je gledališče doma. 
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4. ZAKLJUČEK 
 

V gledališču je vse mogoče in otroci so najboljši igralci, ker verjamejo v pravljice, si 

dovolijo sanjati in živeti v domišljijskem svetu vseh mogočih čudes. Otroci so iskreni, 

občutljivi, radovedni, igrivi. Njihova igra pa večkrat spominja na gledališko predstavo. 

Igrati se gledališče je smiselno prav zato, ker je igra vlog otrokom blizu. Kako radi se 

preoblačijo, maskirajo, oponašajo živali in svet odraslih. In kako šele uživajo ob lutkah. 

Vse to je dokaz, da je gledališka vzgoja v vrtcu lahko ključ do zdravega in spodbudnega 

razvoja vsakega otroka. Otrok preko gledaliških dejavnosti začne graditi svojo osebnost, 

dobro samopodobo, pridobiva socialne kompetence, uči se verbalne in neverbalne 

komunikacije, rešuje probleme, predvsem pa ustvarja skozi svojo domišljijo. Prav 

ustvarjalnost pa je ključ do razmišljujoče osebe, ki bo v življenju znala kritično presojati 

informacije tega sveta.  

 

S projektom Igrajmo se gledališče sem uresničila cilje diplomskega dela. Dokazala sem, 

da spodbudno okolje res vpliva na ustvarjanje kreativnih gledaliških dejavnosti, da sta 

lika tete Rozi in Palčka otroke motivirala za ustvarjanje predstave, otroci pa so preko 

projekta razširili tudi znanje o gledališču in kar je najpomembnejše: projekt nas je združil, 

poglobil odnose v skupini in nas povezal v dobre prijatelje. Veliko je še tistega, česar se 

po takem projektu ne da opisati. Veliko je lepih občutkov, ki bodo za vedno živeli v meni 

z mislijo na to diplomsko delo. 

 

Vesela sem, da sem svoj študij predšolske vzgoje zaključila s projektom, ki je združil 

moji dve veliki ljubezni. Naj bo to delo spodbuda vzgojiteljicam in vzgojiteljem za 

izvedbo kreativnih gledaliških dejavnosti. 
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6. PRILOGE 

6.1 OBVESTILO STARŠEM O PROJEKTU 

 

SPOŠTOVANI STARŠI 

 

 

Sem Urša Dubravica in na Pedagoški fakulteti Ljubljana zaključujem študij 

predšolske vzgoje. Za svoj diplomski projekt proučujem spodbudno okolje 

za izvajanje kreativnih gledaliških dejavnosti v vrtcu. Različne dejavnosti na 

temo gledališča bom izvajala od naslednjega tedna (ponedeljek, 11. 4.) do 

konca maja v skupini vašega otroka (skupina Gumbi). Zato vas vse lepo 

vabim k sodelovanju. V igralnici bomo z naslednjim tednom začeli 

postavljati različne gledališke kotičke – oder, garderobo, maskirnico, 

frizerski kotiček, lutkovni kotiček, glasbeni kotiček … Prosim vas, da doma 

pogledate, če imate kaj, kar bi sodilo v te kotičke. Potrebovali bi kakšne 

lasulje, klobuke, stara oblačila, čevlje in modne dodatke, frizerske 

pripomočke, stara ličila ipd. Vse, česar ne potrebujete več in se vam morda 

nabira v kakšnem kotičku doma, bo tu pri nas zelo dobrodošlo.  

Konec projekta bomo verjetno zaključili tudi s predstavitvijo za vas, na 

kateri bomo pokazali, kaj vse smo ustvarili. 

 

 

Veselim se sodelovanja z vami in vašimi otroki ter vam želim prijeten 

vikend, 

 

Urša Dubravica 
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6.2 OBVESTILO O OBISKU PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA 

 
 

 

SPOŠTOVANI STARŠI 

 
Jutri, v četrtek, 14. aprila, bomo po zajtrku z otroki odšli v mesto na ogled 

Prešernovega gledališča, kjer si bomo ogledali, kaj vse se skriva v 

gledališču. Prosim vas, da v primeru slabih vremenskih razmer vaš otrok 

jutri v vrtec prinese dežni plašč in škornje, saj bomo na vodeni ogled odšli 

tudi v primeru dežja. Dogodek bo vsekakor zanimiv za otroke in morebitni 

dež nas pri tem ne bo ustavil.  

 

 

Lep sončen dan želimo, 

Urša, Darja in Urška 
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6.3 PESEM MOJ CEKAR POLN ZGODB 
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6.4 VABILO NA ZAKLJUČNO SREČANJE 

 

DRAGI STARŠI 

 
V tem mesecu, ko smo se igrali gledališče, je v igralnici zaživelo veliko novih zgodb. 

Prav vsi otroci so pokazali, kako zelo ustvarjalni znajo biti. Otroci so skozi različne 

gledališke dejavnosti svoji domišljiji dali prosto pot in se izražali na najrazličnejše načine. 

Ustvarjali so svoje dlančne lutke iz blaga, igrali improvizirane lutkovne predstave, 

izdelovali kostume za različne junake, se oblačili in maskirali v kotičkih maskirnice in 

garderobe, obiskali so nas igralci, ki so nam s svojimi lutkami in improvizirano predstavo 

iz lego kock popestrili vsakdan v igralnici, obiskali smo Prešernovo gledališče, kjer smo 

videli, kaj vse se skriva v zaodrju gledališča. Predvsem smo skozi projekt vzpostavili 

sproščeno vzdušje, v katerem je prav vsak otrok lahko našel svoje mesto. Dodatno sta 

nam projekt popestrila še obisk tete Rozi in Palček – lutka marioneta, ki so jo otroci lepo 

sprejeli, ki je bila tudi pobuda za naše srečanje,predstavo,na katero vas lepo vabimo. 

 

Cilj dejavnosti ni bil vzgajati otroke v bodoče igralce. Cilj gledaliških dejavnosti je: 

spodbuditi otroke, da razmišljajo in se izražajo vsak po svoje, graditi na boljši otrokovi 

samopodobi, spodbuda, da ustvarjalno rešujejo probleme, sodelujejo med seboj, da 

pustijo svoji domišljiji prosto pot, da zaživi … V gledališču je namreč vse mogoče. Otroci 

so imenitni, saj znajo verjeti v pravljice, iz pravljic pa se lahko veliko naučimo,kajne? 

 

Najlepše vas vabim, da se udeležite zaključka projekta Igrajmo se gledališče, ki bo v 

četrtek, 26. 5., ob 17. uri v naši igralnici. Premierno vam bomo zaigrali predstavo, ki 

so jo s pomočjo Palčka sestavili vaši otroci, po predstavi pa bo sledila še pogostitev, 

kot se za premiero spodobi. Srečanje bo trajalo približno eno uro. Seveda se nam 

lahko pridružijo bratci, sestrice, babice, dedki, tete, strici in še kdo. 

 

 

Veselim se srečanja z vami in vam želim lepe dni, 

Urša Dubravica 
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6.5 PRIREJENO BESEDILO PESMI 

 
Moj cekar poln zgodb, 

v njem ogromno je dobrot. 

Še Palček res lahko oživi, 

če v to verjamemo mi vsi. 

 

Moj cekar poln zgodb, 

v njem ogromno je dobrot. 

Še avto res lahko oživi, 

če v to verjamemo mi vsi. 

 

Moj cekar poln zgodb, 

v njem ogromno je dobrot. 

Še ladja res lahko oživi, 

če v to verjamemo mi vsi. 

 

Moj cekar poln zgodb, 

v njem ogromno je dobrot. 

Še medved se lahko zbudi, 

če Palček na brlog zvoni. 

 

Moj cekar poln zgodb, 

v njem ogromno je dobrot. 

Še konj zares lahko oživi, 

če v to verjamemo mi vsi. 

 

Moj cekar poln zgodb. 

v njem ogromno je dobrot. 

Še dobro res premaga zlo, 

to pravljice vse vedo. 
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6.6 VIDEO POSNETEK PROJEKTA NA CD-JU   

                      (Priloga na notranji strani zadnje platnice) 
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