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»If the emotions are free the intellect will look after itself.« 

Alexander Shuterland Neill 

 

»The difficult child is the child who is unhappy. He is at war with himself; 

and in consequence, he is at war with the world.« 

Alexander Shuterland Neill 

 

»Cilj vsakega šolskega dela je, da se sploh prebudi in začne učenčevo duhovno 

in duševno življenje, da se začne čemu čuditi, da se mu kaj novega odpre in 

zasveti, da duhovno izpregleda, da se vzbudi v njegovi duši močno in popolno 

doživljanje, da se mu odpro na široko novi vidiki, da zagleda nove probleme, 

vidi nove poti, da začne tipati v nove in neznane svetove, da je poln 

hrepenenja po čitanju novih knjig, da bi se hotel z novim učiteljem o 

mnogočem še porazgovoriti, da začuti svojo osebno vrednost kot doživljajoči 

in spoznavajoči človek, itd. ... Njegov osebni odnos do šole naj se gradi na 

spoznanju, da se v njej on sam razvija, kot bi se ne mogel nikjer drugje, in da 

je učitelj, ki je bogat in živ, njegov življenjski svetovalec in vodnik.« 

dr. Stanko Gogala 

 

 

  

 

  

http://www.azquotes.com/quote/755344
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POVZETEK 

 

V diplomskem delu me je najbolj zanimalo, kako v razredu prvošolcev skozi načrtno 

motivacijo nastaja nova zgodba, kako načrtna gledališka igra vpliva na igro učencev 

v njihovem prostem času, na disciplinsko problematiko in tudi to, kako se 

posledično spreminja razredna socialna klima. Lutke in preproste gledališke 

delavnice so pripomogle k samoizražanju in medsebojni komunikaciji učencev pri 

aktivnostih in igri. 

V teoretičnem delu najprej raziskujem disciplinsko problematiko in sodobne 

pristope k reševanju le-te. Prav tako poglobljeno predstavim pomembnost otroške 

igre, prednosti gledališke in simbolne igre ter kreativnosti za otrokov razvoj.  

V empiričnem delu predstavim socialno klimo  razreda v katerem je potekala 

raziskava, postopne korake v gledališkem ustvarjanju in končne rezultate. 

Preko načrtnega ukvarjanja z gledališko umetnostjo so učenci napredovali na 

področju razvoja domišljije, pozitivne samopodobe, mnogim učencem se je okrepila 

samozavest, napredovali so na področju socialnih veščin, govornega razvoja, učenci 

so se začeli med seboj kreativno povezovati (začeli so se družiti na ustreznem nivoju 

(razvijali so se medsebojni odnosi, začeli so se pogovarjati, načrtovati, se igrati), 

izboljšali so se medosebni odnosi in pojavila se je spontana igra. Na koncu šolskega 

leta se je v razredu čutila prijetna sproščena razredna dinamika.  

 

Ključne besede:  

 agresivno vedenje,  

 socialni odnosi,  

 otroška igra,  

 gledališka igra 

 razredna klima.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses on how systematic motivation in the first grade of primary 

school can generate a new story and how drama, intentionally introduced into 

classrooms, can affect children’s game in their free time. It also deals with 

disciplinary issues and studies how drama can gradually change the classroom 

social climate. Puppets and simple theatre workshops have helped pupils with self-

expression and interpersonal communication in their activities and play.  

The theoretical part of this study investigates disciplinary issues and modern 

approaches to solving them. It also presents the importance of children's games, the 

advantages of drama, symbolic play as well as creativity for the child’s development.  

The empirical part of this study shows classroom climate, progressive steps in a 

theatrical creation and final results.  

Through intentional study of drama pupils made progress in the development of 

imagination and positive self-image. Many pupils were more self-confident, and 

showed progress in social skill and language development. There was more creative 

integration and better interpersonal relations. The children also played more 

spontaneously. The changes in classroom dynamics were noticeable at the end of 

the school year.  

 

Key words:  

• aggressive behaviour,  

• classroom relations,  

• children's game,  

• drama, 

• classroom climate. 
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UVOD 

 

Prezgodnje »izginevanje« otroštva ... Informacijska doba s številnimi mediji omogoča 

hitrejši in boljši razvoj ali napredek vseh nas, tudi otrok. Pri svojem delu z njimi 

ugotavljam, da je iz generacije v generacijo razkorak med njihovo mentalno in 

socialno zrelostjo vse večji. To se najbolj odraža v otroški medsebojni komunikaciji 

in igri, ki naj bi bila otrokova primarna aktivnost. Igra nekako izgublja svojo 

čarobnost. Igra – kakršne se spomnim iz lastnega otroštva; igra z vlogami, 

preigravanje in poustvarjanje prizorov iz otroške literature in filmov, kuhanje in 

postrežba z lončki iz kotička, igrali smo se zdravnike in druge poklice, igra s 

punčkami in še in še – pri svojem delu opažam, da vse to izginja. Otroška domišljija 

igro vse manj bogati in vse bolj je podrejena industrijskemu izdelku – igračam, ki 

določajo temo, razvoj igre, svojo transformacijo in vlogo. Opažam, da učenci že v 

prvih razredih delujejo vse bolj tehnično in togo, in so brez domišljijskega elementa. 

Mehke igrače jih ne pritegnejo, niti lončki, niti punčke, dečki ne vedo, kaj bi z 

avtomobilčki počeli drugega kot jih uničevali. Opažam dolgočasje. 

V okviru diplomskega dela sem želela v svojem razredu to preseči in doseči slednje: 

da otroci prebudijo svojo lastno, osnovno sposobnost in (celostno razvojno) potrebo 

po domišljiji, in sposobnosti prevzemanja različnih vlog. Želela sem, da se v učencih 

prebudi kreativnost, da se utrdi samopodoba, da zaživi komunikacija znotraj 

posameznika, med njimi in lutko. Pripeljati jih predvsem do te točke, da oživijo 

igro/lutko, da ustvarijo novo zgodbo ali pravljico, da sami preizkusijo različne vloge, 

da pri tem uživajo in da Bayblade vrtavke, Bionicles bojevniki, Ninjago junaki in 

Transformerji ter Barbie lutke počijejo za kratek čas. Da se počasi začne proces 

zavedanja samega sebe, drugih, bogata komunikacija in posledično tudi razvoj 

moralnih in duhovnih vrednot. M. Bredikyte (2002a) poudarja: »Igra se ne razvija 

zgolj iz individualnih psihičnih funkcij otrokove zavesti, temveč spreminja celostno 

spremembo otrokove psihe: vključuje rast in zorenje njegove zavesti, rast in zorenje 

osebnosti« (str. 15). 

Lutke so zabavne in radostne za vsakogar, toda lahko so kot glavno orodje v pomoč 

pri samoizražanju in komunikaciji, celo pri najbolj zadržanih osebah v njihovih 

odločitvah, aktivnostih in igri. 
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V svojem diplomskem delu me je najbolj zanimalo, kako skozi načrtno motivacijo 

nastaja nova zgodba, kako načrtna gledališka igra vpliva na igro v prostem času in 

tudi to, kako se spreminja razredna socialna klima. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

Po Glasserju (2001) je najpomembnejša naloga učitelja ta, da si predvsem želi 

ustvariti trdne odnose z učenci, saj so jedro kakovostne šole. »Učitelj mora imeti 

neprestano, torej danes in vsak dan, v mislih, da se bo izogibal uporabi zunanjega 

nadzora in bo zato izgnal iz razreda sedem škodljivih navad. Torej učitelj ne bo 

grajal, ne obtoževal, se ne bo pritoževal, sitnaril, grozil, kaznoval ali ponujal 

nagrade, da bi s tem poskušal nadzirati svoje učence« (str. 52). Na podlagi lastnih 

izkušenj lahko rečem, da je takšno poklicno popolnost dnevno zelo težko dosegati. 

Vendar je nemotiviranost učencev in disciplinska problematika dandanes vse 

pogostejši, spremljajoči element učnega procesa znotraj razreda/pouka. Kaj vse je 

učitelju lahko v pomoč in oporo? In, kakšne veščine in znanja naj ima? Po Gordonu 

(1992) je za učitelja velik dosežek že samo zavedanje, da miti o popolnih učiteljih, ki 

so boljši kot navadni ljudje, ki so dosledni, mirni, brez predsodkov, ki vse učence 

sprejemajo enako,  ki vedno znajo odgovoriti na vsa vprašanja, ki ne delajo napak in 

ne pozabljajo, preprosto ne vzdržijo, saj bi to pomenilo, da mora učitelj zanikati 

svojo človečnost.  

Isti avtor navaja naj je učitelj v razredu enostavno človek, do česar ima vso pravico. 

»Tu pa nastane nov problem, o katerem poročajo mnogi učitelji. Ta nova vloga, biti 

preprosto človek, namreč povzroči, da se odnos med učencem in učiteljem 

spremeni, postane tesnejši, bolj intimen, bolj resničen ...« (Gordon, 1992, str. 7). 

Kakšen je torej dober odnos med učencem in učiteljem? Ta odnos je dober, kadar 

zajema odprtost, medsebojno spoštovanje, vzajemnost; več o tem v nadaljnjih 

poglavjih. 

 

1. DISCIPLINSKA PROBLEMATIKA 

 

V skupini otrok, ki sem jo poglobljeno opazovala in s katero sem izvedla diplomsko 

delo, sta bila fizično nasilje in neprimerno vedenje del vsakodnevne šolske rutine. 

Bilo je naporno, starši so se dnevno pritoževali, dečke z agresivnim vedenjem je bilo 

zelo težko motivirati, vsako aktivnost so označili kot brezvezno početje, ves čas so 

bili na svoji razbojniški pustolovščini; nagajanja, dreganja sošolcev in sošolk, 
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posmehovanja, motenja pouka. V prvih treh mesecih šole se razredna klima ni 

izboljšala. Vsak nov dan v razredu sem doživljala kot Sizifovo delo.  

 

1.1 AGRESIJA IN NEPRIMERNO VEDENJE UČENCEV  

 

Neprimernega vedenja in agresije v razredu nobena učinkovita metoda ne more 

odpraviti čez noč. Po mojih izkušnjah, v skupini prvošolcev učitelji običajno prve tri 

mesece vzpostavljajo prijetno razredno-socialno klimo. Tudi učenci potrebujejo 

približno tri mesece, da se umestijo v skupini, da se lahko sproščeno izpostavijo s 

svojimi idejami in sposobnostmi, da se začnejo povezovati in si najdejo prijatelje.  

V moji skupini pa do večjih sprememb ni prišlo niti po treh mesecih. Pri iskanju 

ustreznega pristopa in možnih rešitev sem naletela na različne avtorje, ki ponujajo 

razlago o agresiji, neprimernem vedenju, hkrati pa tudi rešitve v smislu organizacije 

pouka in naravnanosti učitelja. 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2001) pišeta: »Učenci z izrazitim pozunanjenjem 

težav se hitro razjezijo, v odnosih z vrstniki so razmeroma agresivni in egoistični ter 

pogosto nasprotujejo avtoriteti odraslih. Ker bi njihovi izbruhi lahko poškodovali 

druge otroke, zahtevajo skorajda nenehen nadzor. V konfliktnih situacijah so 

osredotočeni le na lastno glediščno točko ter se neugodno odzivajo na utemeljevanje 

in sklepanje kompromisov. Pozunanjenje težav vključuje zlasti agresivnost, 

neposlušnost, napade trme in kljubovalnost in takšni učenci med svojimi vrstniki 

niso priljubljeni. Čeprav se aktivno skušajo vključiti v npr. skupno igro, jih zaradi 

njihovega agresivnega vedenja drugi učenci aktivno zavračajo« (str. 53). 

Ob tem Juul (2014) navaja, da je dejstvo, da tako imenovani šolski problemi večine 

otrok pravzaprav nimajo nič opraviti s šolo. 

To trditev potrdi M. Pšunder (2004) saj meni, da: »Na razvoj agresivnega dejanja 

pomembno vplivajo socializacijski procesi, predvsem disciplina staršev, potrjevanje 

agresivnega vedenja s strani staršev in pomanjkanje zaupanja v odnosu med starši 

in otroki. S tem se potrdi domneva predstavnikov teorij socialnega učenja, da je 

agresivno vedenje učencev posledica neustreznih socializacijskih procesov. Temeljno 

spoznanje je, da je agresivno vedenje pridobljeno podobno, kot vse druge oblike 

socialnega vedenja – z neposrednim učenjem in z učenjem z opazovanjem« (str. 40).  
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L. Katz in D. McClellan (2005, v H. Korošec, 2015) »pravita, da je agresivno vedenje 

eden od največjih problemov, s katerim se morajo spoprijeti učitelji in vzgojitelji. 

Zagotoviti morajo varno okolje v skupini, pomembno vlogo pa imajo tudi pri 

nudenju pomoči otroku z agresivnim vedenjem, da bi ga lahko spremenil v socialno 

sprejemljivo vedenje. Otroci z visoko stopnjo agresivnega vedenja so v rizični 

skupini, da jih bodo njihovi vrstniki zavrnili. Zgodnje agresivno vedenje je močan 

napovednik za kasnejše antisocialno vedenje, nasilje in resne prilagoditvene težave.« 

(Kemple, 2004, v H. Korošec, 2015, str. 36)  

 

1.2 NEPRIMERNO VEDENJE UČENCEV IN KAKO PRISTOPITI K 

REŠEVANJU PROBLEMATIKE 

 

»Kaj vse je neprimerno vedenje: 

 kljubovanje (neupoštevanje navodil avtoritet, upiranje omejitvam, uporaba psovk 

in nespodobnih gest, zavračanje šolskih pravil, povzročanje nemira); 

 uničevanje šolske lastnine (metanje raznih predmetov, namerno ali nenamerno 

uničevanje igrač); 

 nezakonite aktivnosti (kraje, zasedanje orožja, izsiljevanje); 

 napad ali zloraba (udarjanje s pestjo, brcanje, besedne grožnje, grožnje z 

gestami, nepotrebna uporaba sile); 

 pretepi med učenci (udarjanje s pestmi, brcanje,  dušenje, besedne in nebesedne 

grožnje, suvanje, potiskanje); 

 aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo (nedokončane naloge in domače naloge, 

pretirano govorjenje v razredu, nepazljivost, nepripravljenost za delo, 

povzročanje nemira); 

 kršitve šolskih pravil.« (M. Pšunder, 2004, str. 66)  

Disciplinski problemi v šoli učiteljem vzamejo veliko časa in energije. Martin in 

Sugarman (1993) na podlagi nekaterih raziskav, ki so proučevale učiteljevo delo v 

razredu, poročata, da učitelji porabijo približno polovico časa za pripravo učencev 

na pouk, za obravnavanje neprimernega vedenja in reševanja individualnih 

problemov v razredu.  
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»Vzroki za otrokovo odzivanje na eni strani izvirajo iz njegove potrebe po varnosti ali 

iz občutka ogroženosti, kadar se ne počuti sprejetega, na drugi strani pa iz njegovih 

empatičnih zmožnosti odzivanja na potrebe drugega. Te otroka ne puščajo 

ravnodušnega kljub njegovi egocentrični zaznavi sveta, ampak v njem sprožajo 

emocionalno vzburjenost (distres) in sočutje, to pa že predstavlja motiv za 

prosocialno ravnanje.« (Kroflič, 2008, str. 1) 

Isti avtor torej vidi odnos kot primarno povezovalno dimenzijo našega sistema. Zato 

naj iščemo načine za podporo tiste socialne izmenjave, ki boljše zagotavljajo pretok 

pričakovanj, konfliktov, sodelovanj, izbir. Tako so cilji našega proučevanja 

predvsem tudi okrepiti otrokov občutek lastne identitete preko pripoznanja 

(recognition), ki ga omogočajo vrstniki in odrasli do te mere, da vsak lahko začuti 

zadosten občutek lastne pripadnosti in samozaupanja in da je lahko udeležen v 

šolskih aktivnostih. Na ta način otrokom zagotavljamo širjenje komunikacijskih 

mrež ter obvladovanje in spoštovanje jezika v vseh nivojih in kontekstualnih rabah. 

Ob tem pa je bistveno, da otroke/učence pripoznamo kot socialno kompetentna 

bitja. Seveda nam posledično to narekuje drugačno metodiko vzgoje – takšno, ki 

vključuje odnosno razumevanje vzgoje in razvijajočega se sebstva pripoznanje 

drugega kot drugačnega. »Moralno senzibilna, spoštljiva in etična bitja 

nastajamo šele preko odnosov in dejavnosti z bližnjimi osebam.« (Kroflič, 2008, 

str. 10) 

Za odnosno pedagogiko je graditev ustreznega odnosa med učiteljem in učencem 

najpomembnejši element procesnih kriterijev kakovosti, in je hkrati ontološka 

postavka, ki pojasnjuje tako antropološko bistvo človeka in njegovega sebstva, 

kakor tudi bistvo vzgoje kot take. »Vzgoja torej prvenstveno ni posredovanje znanja 

in izkušenj, kakor tudi ne zgolj zaščita otroka kot nebogljenega bitja, ampak je 

aktiven odnos, ki poteka preko skupnih dejavnosti in se postopoma širi od prvih 

pomembnih oseb k pomembnim tretjim (odraslim) osebam in vrstnikom.« (Kroflič, 

2008, str. 3) 

Po Krofliču (2008) odnosna naravnanost v pedagoškem delu od učitelja zahteva:  

 Veliko dejavnosti, ki spodbujajo različne smeri otrokove komunikacije z 

odraslimi osebami in vrstniki ter vzpostavljajo tesnejše osebne odnose 

navezanosti. 

 Vztrajanje na »odgovornosti« za posledice ravnanja, ki ni vezano na moralno-

disciplinska opozorila (»tega se ne sme«), pač pa na vztrajanje v emocionalnem 
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distresu, ki običajno vzbudi lastno prizadetost, empatično krivdo in sočutje. Da 

bi se otrok izognil lastnemu distresu, bo poskušal napako popraviti, hkrati pa bo 

v lastnem spominu utrjeval izkušnje (ne) spoštljivih odnosov. 

 Da v vzgoji uporabi generalizacije v obliki razumevanja pomena določenih 

vrednot in etičnih načel ter uvid v dejstvo, da je v instituciji skupno življenje 

najlažje regulirati z vnaprej dogovorjenimi pravili. 

 Izgradnjo etične zavesti, ki je dolgotrajen vseživljenjski proces, za katerega mnogi 

ugledni psihologi trdijo, da se zmožnost avtonomnega etičnega presojanja razvije 

le pri redkih posameznikih v odrasli dobi. 

Prav tako tudi M. Pšunder (2004) k temu razmišljanju dodaja Kohlbergovo idejo: 

»Šole bi morale biti organizirane tako, da bi starši, učenci in pedagoški delavci 

skupno na temelju demokratičnega dogovarjanja sprejemali odločitve, pomembne za 

šolsko življenje in delo učencev, saj ima demokratično odločanje mnoge pozitivne 

učinke« (str. 55) pri katerem: 

 Vsak posamezen učenec zazna občutek sodelovanja v razredu in občutek 

odgovornosti za to, kar se dogaja v razredu. 

 Se otroci zavedo, da so tudi sami sodelovali pri dogovarjanju glede pavil in 

občutijo odgovornost do njih, zaradi česar je bolj verjetno, da jih bodo upoštevali 

pri svojem vedenju kot pa, če ne bi imeli možnosti sodelovati pri njihovi izdelavi 

in uveljavljanju. 

 Se otroci počutjo odgovorne, ko občutijo, da so člani skupnosti. Ko prihaja do 

dejanskih sprememb, pride tudi do sprememb v moralnem ozaveščanju in 

pričakovanjih v razredu, kar močno vpliva na moralno razsojanje in vrednotenje 

vsakega posameznika. (M. Pšunder, 2004)   

 

1.3 ŠOLA LAHKO OD OTROK ZAHTEVA PREVEČ 

 

M. Pšunder (2004) piše da: »Šola ne terja od učencev le prilagajanja določenim 

vedenjskim vzorcem, ampak postavlja tudi pričakovanja oziroma zahteve v zvezi z 

učno storilnostjo. Znanje in izobrazba pomenita v sodobnem svetu neprecenljivo 

bogastvo in imata izreden pomen v življenju vsakega posameznika ter za razvoj cele 

družbe. Posledično šola postavlja pred učitelje in učence preobsežne izobraževalne 

cilje. Pritisk doživljajo tudi učenci, ki naj bi se čim več naučili, in učitelji, saj se 
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njihovo delo zrcali v uspešnosti otorok. V takih okoliščinah so zelo priročne učne 

metode, s katerimi je mogoče v najkrajšem času posredovati kar navečjo količino 

snovi. Takšne metode pa učencem ne omogočajo aktivne udeležbe v rzredu, kar je 

slabo za razvoj avtonomnega mišljenja. Nasprotno, pri njih spodbujajo 

prilagodljivost, poslušnost in zatirajo iniciativo. Hkrati pa jim dopuščajo dovolj časa, 

da se posvečajo manj produktivnim aktivnostim. Manj časa ostane za razvijanje 

socialnih razsežnosti, ki jih posameznik potrebuje za vzpostavljanje medsebojnih 

odnosov, konstruktivno reševanje konfliktov in uspešno uveljavljanje v družbi« (str. 

79).  

»Eden izmed pristopov k razumevanju učenčevega neprimernega vedenja – 

Skillstreaming – temelji na prepričanju, da se pomanjkanje potrebnih socialnih 

spretnosti pogosto odraža v neprimernem vedenju. Otroci z navedenim 

pomanjkanjem se v primeru zahtevnih socialnih interakcij in konfliktov 

najpogosteje odzivajo stereotipno: s pasivnostjo, izolacijo ali z nasiljem. Zagovorniki 

navedenega pristopa so prepričani, da danes vse več otrok ne pridobi pomembnih 

socialnih spretnosti.« (M. Pšunder, 2004, str. 79) 

Ista avtorica tudi ugotavlja, da se z zadovoljitvijo nekaterih posameznikovih potreb – 

npr. potrebe po sposobnosti, moči, pomembnosti – tesno navezuje tudi 

samospoštovanje. »Raziskave kažejo, da imajo učenci, ki se vedejo neprimerno, 

pogosto nizko samospoštovanje. Visoka pričakovanja in zahteve na učnem področju 

za mnoge učence pomenijo visoko obremenitev. Te so še toliko bolj obremenjujoče 

za tiste učence, ki so iz različnih vzrokov učno manj uspešni. Ker se ne uspejo 

uveljaviti z znanjem in sposobnostmi, se poskušajo uveljavljati in potrjevati na manj 

sprejemljive in manj produktivne načine, ki pogosto odstopajo od družbenih 

pričakovanj.« (M. Pšunder, 2004, str. 80) 

Poleg že omenjenih posameznikovih potreb po sposobnosti, moči in pomembnosti, 

katerih zadovoljitev se tesno navezujej na samospoštovanje, so za osebnostni razvoj 

prav tako pomembne naštete potrebe po Maslowu (1982) ki si sledijo v hierarhičnem 

redu: 

 potrebe po varnosti (potreba po psihični, socialni varnosti), 

 potrebe po pripadanju in ljubezni (izražanje naklonjenosti, sprjemanje in 

izražanje ljubezni, zaupanje v druge), 

 potrebe po ugledu, spoštovanju (da bi bili od drugih deležni pozornosti, 

spoštovanja, pomembnosti, slave), 
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 kognitivne potrebe (potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju, 

radovednosti), 

 estetske potrebe (potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti). 

 

1.4 DEJAVNIKI KI SO POVEZANI Z UČITELJEM 

 

»Na odločitev o disciplinskem pristopu vplivajo tudi učiteljeve komunikacijske 

spretnosti. Iskrena in neogrožujoča komunikacija je pomembna pri ustvarjanju 

dobrih medsebojnih odnosov. Učitelj je v šoli močnejši člen v odnosu do učencev, 

zato je v veliki meri od njega odvisno, kakšne medsebojne odnose bo vzpostavil z 

učenci. Na učitelju je, da si prizadeva vzpostaviti prijazne, spodbujajoče in 

produktivne medosebne odnose z  vsemi učenci, kar pa ni vedno lahko. Dobri 

medsebojni odnosi vplivajo na manjšo pogostost pojavljanja disciplinskih 

problemov, kar prinaša zadovoljstvo učitelju in učencem.« (M. Pšunder, 2004, str. 

96) 

M. Pšunder (2004) meni, da potrebe učencev pogosto spregleda učitelj, ki od 

učencev zahteva preveč. »Tak učitelj je nad ravnanjem učencev nemalokrat 

razočaran in je pogosto pod stresom. Stresne situacije od njega terjajo, da zaščiti 

sebe, ob tem pa pozabi na pravice učencev. Od učitelja z visokimi zahtevami seveda 

ne moremo pričakovati, da se bo umirjeno in premišljeno odzival na neprimerno 

vedenje in pri tem mislil tudi na potrebe in pravice učencev« (str. 104).  

Po Charlesu (1996) so za učitelja lahko zelo uporabni naslednji štirje temeljni 

predlogi podporne discipline, pri katerih naj bi učitelj: 

 Kolikor je mogoče oblikoval prijeten kurikulum. Osredotočil naj bi se na koristno 

znanje in poskrbel za prijetne aktivnosti, pri tem pa naj bi upošteval potrebe 

učencev po zabavi, pripadnosti, svobodi, moči in dostojanstvu. 

 Bi bil do učencev prijazen in ne avtoritaren, jim nudil pomoč, jih vključeval v 

odločanje, končne odločitve in odgovornost zanje pa bi vselej prevzemal sam. 

 Skupaj z učenci oblikoval ustrezno število dobrih, kratkih in jasnih razrednih 

pravil. O njih naj bi z učenci temeljito razpravljal, hkrati pa bi jih izobesil na 

vidno mesto v učilnici. 
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 Pogosto poudarjal dobro vedenje in pomen upoštevanja pravil. Pokazal naj bi, da 

mu je mar za učence in da od njih pričakuje primerno vedenje. Učencem naj bi 

predstavljal dober model. 

Pri vsem tem bi posebej poudarila strategije preventivnega delovanja, ki jih 

uporablja učinkoviti razredni učitelj po Bearove (1998): 

 »prizadevno dela na oblikovanju razrednega okolja, da je podpirajoče, prijetno, 

sproščeno, prijazno, urejeno in produktivno, 

 kaže odkrit interes za življenje vsakega posameznega učenca (pozna njihove 

interese, družino, ljubljenčke itn.), 

 predstavlja model vedenja, ki ga zahteva pri učencih, in sporoča, da je takšno 

vedenje resnično pomembno, 

 spodbuja aktivno sodelovanje in soodločanje učencev, 

 ne prizadeva si le poučevati socialnega vedenja in zmanjševati neželenega 

vedenja, temveč pomaga učencem razviti tudi znanja in čustva, povezana s 

socialnim vedenjem, 

 prizadeva si razvijati spreznosti med vrstniki, vrstniško podporo in tesno 

prijateljstvo med učenci, 

 upošteva in spoštuje različnost, 

 upošteva in spoštuje učenčeva mnenja in zanimanja, 

 poudarja poštenost,  

 upošteva spremenljivost posledic za kršitve pravil,  

 uporablja kooperativnost učne aktivnosti, 

 preprečuje tekmovalnost in socialne primerjave, 

 izogiba se ustvarjati občutek sramu (bolj se usmerja na ponos in manj na 

krivdo), 

 podkrepljuje dejanja naklonjenosti v šoli in skupnosti, 

 pogosto komunicira z domom vsakega učenca, 

 skrbi za pogosto pozitivno povratno informacijo, spodbude in pohvale.  

 Za pohvale je značilno, da: 

 so iskrene in verodostojne, 

 natančno opišejo predloge in možnosti za dobro vedenje, 

 poudarjajo pomen in vrednost učenčevih socialnih in učnih dosežkov, 

 pripisujejo uspeh naporom in sposobnostim, s čimer namigujejo, da so 

podobni uspehi mogoči tudi v prihodnosti, 
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 spodbujajo učence, da verjamejo, da se vedejo dobro zaradi sposobnosti in 

želje, ne pa zaradi posledic, 

 so osredotočene na oboje – proces in produkt dobrega vedenja, 

 se pri pojasnjevanju izboljšanja vedenja sklicujejo na prejšnje vedenje, 

 specificirajo, kaj je bilo nagrajeno, 

 pohvale so odvisne od dobrega vedenja« (str. 14).   

 

1.5 MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJEM IN UČENCI 

 

»V očeh, celotni mimiki in govorici telesa opazijo, da imajo pred seboj 

odgovornega odraslega, ki se ne počuti krivega. In tudi odrasli takoj začuti, da 

je namesto odklanjanja takoj deležen dobrohotnosti.« 

Jesper Juul (2014) 

Avtorica M. Pšunder (2004) pravi, da raziskave kažejo, da na učne dosežke učencev 

in njihovo vedenje močno vplivajo tudi medosebni odnosi med učiteljem in učenci.  

C. Peklaj in S. Pečjak (2015) vidita odnose med učiteljem in učenci kot sistem, ki 

temelji na številnih vzajemnih interakcijah in povratnih zankah, v katerih 

udeleženci dobijo povratne informacije, ki vplivajo na njihov odnos. Avtorici 

poudarita, da je za razumevanje komunikacije oz. interakcije potrebno razumevanje 

krožnosti teh interakcij ter njihove spremembe. Krožnost pomeni, da so vsi deli 

sistema povezani na tak način, da sprememba v enem delu ne pomeni spremembe v 

drugem, ampak vpliva nazaj in povzroči spremembe v celotnem sistemu. 

Komunikacijski sistem ni samo sestavljen, iz različnih vedenj in interakcij, ampak 

določa tudi ta vedenja in interakcije. V odnosu med učiteljem in učenci je zelo 

pomemben dober začetek tega odnosa, ki v veliki meri omogoča tudi »uspešno« 

nadaljevanje interakcije. Interaktivno vedenje ne vključuje samo verbalnih sporočil, 

ampak tudi bolj subtilna sporočila, kot so npr. gibi, geste, ton glasu, bližina v 

prostoru, hitrost odgovarjanja na učenčeve potrebe, podkrepitve, vzajemnost 

odnosa. Avtorici tudi poudarita, da je v razredu zelo malo zasebnosti. Namreč učenci 

neprestano opazujejo učitelja in njegove načine dela: kako ravna v problemskih 

situacijah, kako uspe uravnavati disciplino, kako ravna, če so učenci nesramni, ali 

je pravičen do vseh učencev ali imajo nekateri učenci privilegije, ali upošteva učence 



Krek, T. (2016). Moč gledališke igre . Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

12 
 

in njihove ideje, kakšen je njegov izgled, kako je oblečen. Učitelj je neprestano na 

odru. In bolj kot neki enkratni dogodki na odnose med učiteljem in učenci vplivajo 

vzorci učiteljevega vedenja, ki se kopičijo in seštevajo v različnih situacijah v 

daljšem časovnem obdobju. V nižjih razredih so to lahko zelo intenzivni odnosi z 

enim učiteljem. Kadar so odnosi pozitivni, učencu res omogočajo spodbudno učno 

okolje. Učiteljeva vključenost, spodbujanje učencev, oblikovanje spodbudnega 

okolja, v katerem učenci zaznavajo, da so cenjeni in spoštovani, vplivajo na večjo 

učenčevo vključenost v delo v oddelku, na vlaganje več truda in vztrajanje. Ta 

odnosna spirala povratnih zank se tako lahko zavrti v pozitinvo smer, v nasprotnem 

primeru, ko se odnos začne z negativnimi povratnimi zankami, pa se lahko obrne 

tudi v negativno smer. 

Podobno ugotavlja Habbe (2000), a svoje razmišljanje podkrepi z Rosenthalovim 

poizskusom: »Gre za raziskavo pri kateri so pred leti učenci več razredov opravljali 

intelegenčni test. Po njem so raziskovalci učiteljem sporočili napačne rezultate, saj 

so nekaj učencev, ki so pri preizkusu dosegli slabši uspeh, razglasili za posebno 

nadarjene. Čeprav so bili po svojih sposobnostih pod povprečjem, so po nekaj 

mesecih postali uspešnejši od svojih sposobnejših vrstnikov. Učitelji, ki so bili 

prepričani, da imajo opravka s posebno nadarjenimi učenci, so namreč do njih 

razvili toplejši odnos, zato so bili uspešnejši. Podobno seveda velja v obratni smeri: 

učenci, ki pogosto naletijo na odklonilen odnos, ker ne izpolnjujejo pričakovanj 

učiteljev, staršev ali širšega okolja, si oblikujejo temu primerno samopodobo in 

vedenje« (str. 30). Če smo do otroka nasilni, nestrpni in nezaupljivi, bo takšno tudi 

njegovo vedenje. In obratno: če smo dopuščajoči, strpni in zaupljivi, bo strpen in 

zaupljiv tudi otrok, saj z odnosom in načinom sporazumevanja oblikujemo njegovo 

vedenje. Seveda samo prijaznost ni dovolj. Za urejene odnose in nemoteno delo v 

šoli je potrebno vzpostaviti primerne razmre, ki temeljijo na medsebojnem 

upoštevanju in sodelovanju ter prepovedih in zahtevah. Učitelj mora učence 

seznaniti tudi z omejitvami, a na primeren način. Avtor meni, da je bistvo odnosov, 

ki ne ustvarjajo sporov in nasilnega vedenja, v ustreznem ravnovesju med 

vzpodbudo in omejevanjem. Otrok mora razumeti in vedeti, kaj pričakujemo od 

njega. Pravilno pot jim učitelji pokažejo z lastnim zgledom odkritosti, poštenosti, 

pravičnosti in vsega drugega, kar sami pričakujemo od njih. Pri vsem tem ni 

pomembno samo to, da se učitelji z otrokom pogovarjajo, temveč tudi, kako to 

počnejo. Znansveniki so ugotovili, da pogovor prispeva le desetino našega sporočila. 

Mnogo pomembnejši sta drža telesa in obrazna mimika, ton glasu in drugo telesno 
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izražanje, še zlasti nasmeh, ki ščiti pred številnimi negativnimi in škodljivimi čustvi. 

Učenci si želijo učitelje, ki so strpni in razumevajoči, ki namenijo nekaj svojega časa 

za pogovor z njimi in skušajo razumeti njihove težave in želje. (Habbe, 2000)  

Tudi Gordon (1992) piše, da: »Dobri odnosi med učiteljem in učencem vključujejo: 

 odprtost, ker pomeni možnost tveganja, neposrednost in poštenost, 

 prepričanost, da nas sogovornik ceni, 

 vzajemno odvisnost, 

 možnost rasti in razvoja lastne kreativnosti in individualnosti za učitelja in 

učence, 

 skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da ne more niti učenec niti učitelj 

zadovoljevati potreb na račun drugega« (str. 7).  

 

1.6 ODNOSI MED VRSTNIKI IN RAZREDNA KLIMA 

 

Ko govorimo o medsebojnih odnosih v osnovni šoli M. Pšunder (2004) meni, da 

navadno izpostavljamo medosebne odnose med učiteljem in učenci in pozornost 

namenjamo zlasti vplivu, ki ga ima učitelj na učence. Mnogo redkeje se govori o 

medosebnih odnosih med vrstniki ter njihovem medsebojnem vplivu. Če pa se o tem 

že govori, se izpostavlja zlasti skrbi zaradi negativnega vpliva posameznega vrstnika 

ali skupine vrstnikov na druge. Medsebojni vpliv vrstnikov pa je lahko tudi pozitiven 

in kot takšen izredno pomemben za uspešno šolsko delo. Vloga vrstnikov pa ni na 

vseh stopnjah šolanja enaka. Mlajši učenci so razvojno še bolj usmerjeni vase, zato 

je v tem obdobju medsebojni vpliv vrstnikov manjši, kot je v obdobju adolescence.  

M. Pšunder (2004) izpostavlja, da so dobri odnosi z vrstniki za otroka pomembni iz 

več razlogov: »Nudijo priložnost za pridobivanje izkušenj in informacij, ki jih otrok v 

krogu odraslih ne more pridobiti, za reševanja konfliktov, za učenje sodelovanja in 

vzajemnosti ter drugih socialnih spretnosti. Druženje z vrstniki spodbuja tudi 

samospoštovanje, povečuje medsebojno zaupanje, preprečuje osamljenost, ponuja 

možnost zabave in pripomore k posameznikovemu zadovoljstvu. Če otrok nima 

prijateljev je lahko prikrajšan v mnogih navedenih vidikih. Vrstniki medsebojno 

vplivajo tudi na učne dosežke in vedenje. Raziskave kažejo, da lahko dobri 

medsebojni odnosi med vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega vedenja v razredu, 
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hkrati pa pripomorejo k ustvarjanju razredne klime, ki se pozitivno odraža na 

dosežkih učencev« (str. 117).  

 

1.7 POT DO DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV MED VRSTNIKI 

 

V skupini, piše M. Nastran Ule (2000), niso pomembni le kognitivni procesi, pač pa 

so za njeno delovanje pomembni tudi emocionalni procesi, ki se razvijajo v dalj 

časa trajajoči skupini. Skupina je stabilna in oblikovana šele tedaj, ko se v njej 

razvije določena pozitivna klima, ko se razvije občutek da so člani med seboj 

povezani, in ko postane skupina privlačna svojim članom. Klima skupine je torej 

soodvisna od povezanosti članov skupine in privlačnosti skupine za posameznike. 

M. Pšunder (2004) pravi, da je: »Skupina, v kateri se posameznik počuti sprejetega 

tudi dobra podlaga za razvoj njegovega samospoštovanja. Nasprotno pa lahko 

učenci, ki se v razredu ne počutijo dobro, negativno učinkujejo na medosebne 

odnose in razredno klimo. V takšnem okolju so pogosti konflikti kar povzroča 

napetosti in preprečuje uspešno delo posameznikov in skupine kot celote. Učitelj 

torej lahko pripomore k ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci in 

dobre razredne klime na različne načine. Obstajajo številne aktivnosti za ustvarjanje 

povezane, pripadajoče skupine in aktivnosti, s katerimi spodbujamo medsebojno 

sprejetost in dobre odnose med vrstniki. Zelo koristno za spodbujanje kohezivnosti 

skupine je vključevanje učencev v kooperativne aktivnosti« (str. 118).  

Glasser (1994) piše, da učitelj strokovnjak ne bo od svojih učencev zahteval, da se 

učijo nekvalitetnih stvari. Kar se mi zdi zanimiva trditev. Namreč, prepričan je, da v 

javnih šolah, kjer so učitelji in učenci prisilno vodeni, skorajda ne zasledimo 

poučevanja na način, ki bi učence spodbujal h kvalitetnemu delu. To je mogoče 

doseči le z učitelji strokovnjaki, ki se trudijo, da bi postali neprisilni vodje.  

Avtorjeva trditev me je ohrabrila. Odločila sem se, da se oprimem nečesa, kar je 

naravna, primarna in osnovna aktivnost prvošolcev (otroška igra) pa četudi bomo 

zaradi tega morali žrtvovati kakšno uro ali dve matematike. 
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2. » TEORETIČNO NAČRTOVANJE PRAKTIČNEGA DELA«  

 

2.1 ZAKAJ JE OTROŠKA IGRA TAKO ZELO POMEMBNA 

 

Avtorici L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2001) v svoji raziskavi zapišeta: »Igra ima 

pomembno afiliativno (connecting, joining, bonding, uniting) funkcijo v razvoju 

otrok. Fizična igra, npr. lovljenje, predstavlja igrivo afiliativno kategorijo otrokovega 

obnašanja. Tako kot pri otrocih, kot pri mladostnikih ima igra pomembno funkcijo v 

zgodnjih izkušnjah v socialni interakciji. Zanimiva je ugotovitev, da količina in 

kakovost otrokovih interakcij napovedujeta otrokovo in mladostnikovo socialno 

kompetentnost in prilagojeno socialno obnašanje. Pri igri gre torej vedno za isto 

temeljno funkcijo: pridobivanje znanj, sposobnosti in spretnosti za delovanje, 

prilagojeno posameznikovemu življenjskemu okolju« (str. 14). 

Veliko vrednost isti avtorici vidita v simbolni igri, saj je povezana tako z govornim 

razumevanjem kot z govornim izražanjem. »Raven govornega izražanja v simbolni 

igri ni odvisna le od simbolne zrelosti, temveč tudi od ostalih socialnih 

kontekstualnih spremenljivk, kot so: starost, spol, velikost skupine, prijateljstvo. 

Govorno razumevanje je še posebej pomembno ob prehodu simbolne v 

sociodramsko igro. Tedaj namreč pretvarjanje postane socialna aktivnost, za 

koordiniranje dejavnosti pa je potrebna transformacija vlog, igralnih materialov in 

interakcij, ki otrokom omogočajo rekonstruiranje dogodkov v igri ter njihovo 

povezovanje v celovite in smiselne celote. Različne ravni simbolne igre se torej 

odražajo tudi skozi uporabo jezika in komunikacijo v igri. Z naraščujočo starostjo, 

se v igi krepi formalni govor, uporabna registrov, ustreznih otrokovi vlogi v igri, 

narašča delež socialno transformiranega govora in metakomunikacije. Dialog v 

simbolni igri pa lahko razumemo zgolj kot proces, v katerem udeleženci aktivno 

iščejo način razumevanja sebe in sporazumevanja z drugimi.« (L. Marjanovič Umek 

in M. Zupančič, 2001, str. 76) 

Relativna odsotnost igre se v otrokovem razvoju pogosto odraža v agresivnem 

vedenju in patološkem obnašanju posameznka. Igra pravzaprav varuje različne 

otroke pred razvojem psiholoških simptomov. Prav tako je za otrokov razvoj 

izrednega pomena igra z mentalno razvitejšimi partnerji. (L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič, 2001) 
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Bredikyte (2002b) označi igro kot otrokov stil življenja in jo danes razumemo kot 

medij za učenje. Današnja situacija se hitro spreminja; pripovedovanje, glasno 

branje in dramatiziranje pravljice – je vse bolj izpodrinjeno s televizijo in 

računalniškimi vsebinami. Veliko je govora o prezgodnjem izginjnaju otroštva po 

svetu. Slednje me ni preveč presenetilo, namreč tudi sama isto opažam. Zapiše tudi, 

da mnogi učitelji in psihologi ugotavljajo, da se današnji otroci ne znajo več igrati, 

niti fantazirati, kot so to počeli še samo pred desetimi leti. Avtorica vidi kreativno 

igro vlog kot otroško aktivnost in jo definira kot otroško dominantno aktivnost. 

Dandanes mnogi psihologi in učitelji ugotavljajo, da je igra osnova za osebnostno 

rast, ki razvija spontanost, domišljijo in kooperativnost.  

A. Porenta (2003) pa piše, da na igro gledamo navadno kot na neki razvojni koncept, 

kot stopnjo, ki pomaga pri rasti in socializaciji. Otroci v svoji igri ustvarjajo 

popolnoma nov domišljijski svet, ki ga lahko obilkujejo tedne, mesece, leta. Otroci 

imajo zelo različne motive, da ustvarjajo svoj sanjski svet: od bega pred krutostmi, 

do občutja uživanja, svobode, kreiranja in tega, da je svet popolnoma podrejen 

njihovemu nadzoru (odličen primer je avstralski film Opal dream, režiser Peter 

Cattaneo). Na nek način si ustvarijo zasebni svet, v katerega vključujejo brate in 

sestre, včasih tudi prijatelje, odraslih pa ne. 

Cohen in MacKeith (1991) izpostavljata večno vprašanje psihologov in filozofov – 

zakaj neki se igramo. Menita, da ko bodo prav ti strokovnjaki razvili primerno 

razumevanje igre in imaginacije, bodo sklepi zelo pomembni. Verjetno bodo potrdili, 

da igra ni neresna in prehodna dejavnost, ki jo moramo prerasti pri dvanajstih 

letih. Postavljata tudi vprašanje, zakaj se začnemo igrati in zakaj se potem nehamo. 

Zanimivo je, da kot odrasli pogosto obžalujemo da ne čutimo istega zadovoljstva in 

svobode, ki smo ju čutili pri igri še kot otroci. Torej, če se naučimo ohraniti igrivost 

in sposobnost igrnaja tudi v odraslosti, je lahko velika prednost za posameznika in 

za človeštvo. Svoje razmišljanje zaključita s trditvijo, da se otroci igrajo zato, da 

skozi igro razvijajo svoje motorične spretnosti, da v igri razrešijo zapletene 

problemske situacije in preprosto zato, ker je domišljija zabavna.  

Avtorici N. Frazier in N. Renfro (1987) zagovarjata idejo, da moramo mišljenje, 

delovanje in psihologijo naših otrok negovati – s svobodo do možnosti spraševanja 

in zorenja. Njihov svet bi moral biti poln ljubečih, nežnih in spodbujajočih odraslih, 

ki razumejo, da je vsak otrok drugačen in ima pravico biti drugačen. Trdita, da ima 

vodilno vlogo v tem procesu rasti-rszvoja-zorenja-odraščanja prav igra. Je 

http://www.imdb.com/name/nm0146341?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0146341?ref_=tt_ov_dr
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esencialna in ne more biti presežena (over emphasized). V svojem razmišljanju se 

opreta na različne avtorje: 

Bruna Bettleheima: »Če želimo razumeti naše otroke, moramo razumeti njihovo 

igro.«  

Montaigne: »Otroške igre bi morala biti razumljene/upoštevane kot zelo resne 

aktivnosti.«  

To misel kasneje ponovi Freud, ki otroško igro pozdravlja kot sredstvo preko 

katerega otroci dosežejo svoje prve velike kulturne in psihološke dosežke; skozi igro 

se izrazijo in izražajo. 

Prav tako sta si avtorici enotnega mnenja, sa se skozi igro otroci učijo; skozi igro oz. 

preko igre otroci razvijajo spretnosti in občutke za katere sami nimajo besed, preko 

igre otrok preigrava in nan nek način vadi  svoje življenje. N. Frazier in N. Renfro, 

1987) 

H. Korošec (2003) predstavi še druge poglede na igro (različnih avtorjev in teorij): 

Behaveoristični pristop obravnava igro kot obliko radovednosti in manipulativnega 

raziskovalnega vedenja. 

Etnologi obravnavajo igro kot aktivnost, v kateri se preskušajo, variirajo in 

dopolnjujejo določeni obrazci vedenja v najmanj rizični situaciji. 

M. Duran (1995, v  H. Korošec, 2003) piše: 

 da je igra odprta zunanja (praktična) otrokova aktivnost, 

 da ima lastne izvore motivacije, 

 da je njen proces pomembnejši od rezultata, 

 da osvobaja napetost, rešuje notranje konflikte, 

 da usklajuje telesni, spoznavni in socioemocionalni razvoj, 

 in se pojavlja brez bioloških prisil in socialnih pritiskov. 

Otrok se skozi dejavnosti v igri nauči mnogo aktivnosti, spretnosti, ki jih lahko 

uporablja v vsakdanjem življenju.  

»Simbolno igra je edinstven pojav, v katerem otrok izraža tisto, kar ga obkroža in se 

okoli njega dogaja. Najprej so to dejavnosti odraslih, pozneje pa medčloveški odnosi 

iz sveta odraslih in odnosi med otrokom in odraslim. Otrok v simbolni igri prevzame 
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vlogo in celo več vlog. To pa od njega zahteva decentracijo mišljenja in ločevanja 

lastnega vedenja od vedenja drugih«. (H. Korošec, 2003, str. 193) 

 

2.2 GLEDALIŠKA IGRA  

 

Katere prednosti prinaša gledališka igra v sam vzgojno-izobraževalni proces znotraj 

razreda in na kakšen način lahko obagati pedagoško delo, si lahko pogledamo skozi 

študije različnih avtorjev. 

H. Korošec, A. Kržišnik, I. Ratej in Štrancar (2011) so v svoji študiji primera zapisali, 

da je gledališka umetnost, ki izhaja iz rituala, starejša kot vse v svetu prevladujoče 

religije, in ker je njen temelj igra, jo je možno opredeliti kot eno izmed osnovnih 

človekovih potreb. Igra je eno izmed določil človeka, saj se vsak otrok v igri razvija 

in uči. Ni lastna samo človeku, pač pa tudi živalim. Avtorji menijo, da igra pomeni v 

prvi vrsti delovati. Ko (se) človek igra, (se) uprizarja, v pojmu uprizoritve pa se 

skrivajo vsi zgoraj omenjeni pojmi: ritual, igra, drama in posnemanje. Izpostavljajo 

tudi, da bi bilo zmotno opredeljevati gledališko umetnost izključno na osnovi 

obstoječih gledališč, kot je tudi zelo osiromašeno razumevanje gledališke umetnosti 

zgolj kot podaljška literature, se pravi nekakšnega tridimenzionalnega vizualnega 

pripomočka za predstavljanje ene izmed specifičnih literarnih vej – dramatike. 

Gledališka igra je lahko veliko več, saj spodbuja razvoj telesnih, verbalnih, 

glasbenih in likovnih veščin, razvija identifikacijo in sočutenje ter tako prispeva k 

razvoju emocionalne inteligentnosti. Končno pa kot kreativni proces omogoča 

razmah domišljije, ustvarjalnega mišljenja in čuta za lepoto.  

S. Phillips (2000) vidi prednosti gledališke igre in dramskih aktivnosti pri učenju 

jezika, oblikovanju smozavesti učencev, pri oblikovanju pozitivne skupinske 

dinamike in kooperativnosti, hkrati dramska igra omogoča kroskulikularnost in 

upošteva različne učne stile, s katerimi zadosti raznolikim potrebam učencem: 

 Gledališka igra spodbuja otroka, da govori in mu daje priložnost za 

komunikacijo, tudi z ožjim besednim zakladom. Omogoča mu tudi neverbalno 

komunikacijo, kot je gibanje telesa in obrazna izraznost; mimika in gestikulacija. 

Zaradi številnih drugih dejavnikov je dramska igra lahko močno orodje za razvoj 

jezika v razredu. Če samo pomislimo, kako neskončne so možnosti načina 



Krek, T. (2016). Moč gledališke igre . Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

19 
 

branja glasnih dialogov. Dramska igra vključuje otroke na različnih nivojih; 

telesno, miselno, čustveno, jezikovno, in s socialno integracijo.  

 Ko učenci prevzamejo vlogo, lahko preko nje pobegnejo iz svoje vsakdanje 

identitete in tako izgubijo svoje zavore, strahove. To je odlično predvsem za plahe 

in sramežljive in (redkobesedne) za otroke, za vse tiste, ki se ne vključujejo v 

skupinske igre. Sramežljivost in plahost izgineta, če dobijo posebno vlogo in 

vzpodbudo, ohrabritev, to se še posebno močno pokaže pri delu z lutko in 

masko. 

 Skupinsko delo je lahko zelo strukturirano, otroci ustvarjajo model, prevzemajo 

odgovornost za svoje delo. V skupini se odločajo, se poslušajo med seboj in 

cenijo sugestije drugih. Morajo biti kooperativni, da dosežejo svoje cilje, poiskati 

morajo načine kako uravnavati njihove razlike, in uporabiti spretnosti in moči 

vseh v skupini.  

 In ne nazadnje, ko otroci dramatizirajo uporabljajo vse kanale sprejemanja in 

oddajanja, vsak otrok je aktiven na področju, ki mu najbolj ustreza.  

Gledališče je kot veja umetnosti in medij za učenje in poučevanje v našem vzgojno-

izobraževalnem procesu vse premalo vključeno. Kajti gledališka umetnost kot eno 

od področij umetnosti omogoča kroskurikularno povezovanje vseh področij 

dejavnosti. Področje dramatike je obravnavano v vseh treh triletjih osnovne šole za 

področje sprejemanja, poslušanja in gledanja ter za poustvarjanje in interpretiranje. 

Izzive za učenje o gledališču pa lahko najdemo tudi pri nekaterih drugih predmetih 

šolskega kurikula: pri zgodovini, tujih jezikih, geografiji, glasbi, likovni vzgoji. (H. 

Korošec idr., 2011)  

Isti avtorji gledališče oziroma igro vidijo kot didaktični pripomoček ki bi jo bilo v 

pedagoškem procesu mogoče bolje izkoristiti. »Igra je lahko temelj učenja in hkrati 

izvrsten pedagoški pripomoček. Za učenje na način gledališča je uporabno klasično 

gledališče z nastopajočimi in lutkovno gledališče (oživljanje in poosebljanje 

predmetov). Gledališče kot didaktični princip omogoča kroskurikularne povezave in 

bolj nazorno, otroku prijazno učenje. Učenje na način gledališča olajša proces 

pomnjenja in hkrati razvija učenčevo samostojno mišljenje ter analizo. Če je igra 

vodena s strani pedagoga, občutno prispeva k učnemu procesu, k boljšemu 

razumevanju in pomnjenju in so njeni učinki pozitivni. Vodenje igre pa terja 

poznavanje bazičnih gledaliških tehnik, o katerih se je mogoče poučiti tako v 

literaturi kot tudi v delavnicah, ki jih vodijo gledališki ustvarjalci. Treba se je otresti 

staroveškega pojmovanja gledališča kot institucije, ki se ukvarja zgolj z 
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uprizarjanjem dramske literature in je nekakšen vizualni pripomoček za 

razumevanje dramatike«. (H. Korošec idr., 2011, str. 114.)  

  

2.3 ZAKAJ PRAV GLEDALIŠKA IGRA  

 

B. Scheel (2012) piše, da mnogo otrok dandanes sedi pred televizijskimi ekrani, 

dnevno po tudi več kot šest ur in večinoma gledajo brezciljno to, kar televizija pač 

ponuja: kratke sekvence misli in življenja, glasbe in plesa, dokumentarnih filmov in 

novic. Nobena teh sekvenc ni daljša od 20 sekund (kar lahko preštejemo!). Mnoge 

med njimi so dolge od dveh do dvanajstih sekund. Zaradi hitrosti predvajanja se ne 

moremo zavestno odločiti, če to informacijo želimo ali ne. Mnoge informacije 

vsebujejo strah, agresijo, so čusveno obarvane, vse to pa je podkrepljeno še z 

glasbo. Informacije s čustveno vsebino so predvjane skozi naše oči – mi pa ne 

moremo absorbirati več kot 20 do 24 slik na sekundo. Z vsako razburljivo sceno 

prejmemo majhen adrenalinski šok. Ker pa je adrenalin zasvojljiva »droga« – 

gledanje televizije ljudi zasvoji prav z aderenalinom. Ni televizija ta, ki nas naredi 

zasvojene, pač pa majhni adrenalinski šoki, ki se sprožajo ob dramatičnih trikih na 

televiziji.  

B. Scheel (2012) vidi prednost v gledališki igri predvsem zato, ker v njej televizijska 

hitrost ni mogoča, saj je živ dogodek. Ljudje imajo človeško hitrost in ne tehnične. 

Pri igri z lutko se pokaže proces – kakršen je v otroški igri z lutkami (punčkami) – in 

temu zlahka sledimo. To gledalcem da možnost da predstavi lahko dodajo 

informacijo svoje lasnte domišljije in iz svojih lastnih življenjskih izkušenj ter, da jo 

dopolnijo. Z gledališko igro – ni tako kot s televizijo – je pristna šola vzgoje in 

čustev. Majhnim in zelo pogostim abstraktnim informacijam na lutkovnem odru 

morajo gledalci dodati lastne življenjske izkušnje. Sicer bo lutkovna igra ostala kot 

oddaljena in nerazumljiva slika. Vsekakor pa potrebuje tudi pedagoško pripravo.  

Ista avtorica piše, da v mnogih filmih, tudi v dokumentarnih, originalnih zvokov ni 

mogoče slišati. Običajno slišimo le glasbo namesto zvokov vode, kamenja, travnikov 

in gozda. Glasba ima čustveno vsebino, katero lahko merimo in nam že v naprej 

razlaga kaj kot gledalci vidimo. Ob njej ndividualna razlaga ni več mogoča in to je 

visok razred manipulacije. Zgodba lutkovne igre pa prikazuje proces, ki je lahko 

razumljiv, lahko ga je iterpretirati in oceniti. Seveda je to odvisno od življenjskih 

izkušenj in sposobnosti razumeti te procese. Čustveni razvoj tako lažje podpremo z 



Krek, T. (2016). Moč gledališke igre . Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

21 
 

gledanjem lutkovne predstave, kot pa z video igricami in televizijskim programom. 

Lutke in punčke so nepopolne. Nimajo osebnosti, ki bi bila velika/široka, 

dominantna ali kritična. Nimajo življenjske zgodovine in čakajo da jim to nekdo 

ustvari. Živijo samo, če jim življenje damo. (B. Scheel, 2012) 

N. McCaslin (1997 in 2006) pa vidi prednosti gledališke igre v tem, da ponuja 

možnost izražanja čustev, možnost samostojnega razmišljanja in razvijanja 

domišljije. Namreč preko nje se domišljija lahko razvija in okrepi do neskončnega 

užitka učencev. Velika vrednost gledališke igre je tudi v tem, da daje priložnost 

samostojnemu razmišljanju in načrtovanju. V skupinski umetnosti je pomemben 

vsak posabeznik in s tem tudi to kar on sam lahko prispeva. Ko skupina 

načrtuje, je hkrati posameznik znotraj nje spodbujen, da izrazi svoje ideje in s tem 

prispeva k skupini kot celoti. Omogoča tudi, da se preko nje izrazijo emocije; igralec 

jih lahko sprosti in se tako razbremeni napetosti. Kajti sak človek kdaj čuti jezo, 

strah, nervozo, zavist, zavračanje in negativizem. Obvladovanje čustev ne pomeni da 

jih zatremo ali potlačimo, pomeni pa zdravo sprostitev močnih čutenj skozi 

primerne in sprejemljive kanale.  

 

2.4 OTROK IN LUTKA 

 

»Lutke nikoli ne prosijo za več pozornosti, pač pa za več socialnih in 

emocionalnih aktivnosti. Ustvarjajo mogoč izobraževalni proces tam, kjer so 

težave.«  

Schell B. (2012) 

 

Avtorici T. Hunt in N. Renfro (1982) opažata, da je v družbi, kjer izobraževalni sistem 

močno nagrajuje kognitivne dosežke, včasih težko upravičiti tiste aktivnosti za 

katere se zdi, da razvijajo »le« čutna in zaznavna področja otrokovega delovanja 

(effective domain of the kid), ki pa so pri otroku enako pomembna in morajo biti s 

pomočjo senzibilnega in skrbnega učitelja negovana že v zgodnjih letih. Ob tem 

močno poudarita, da se vrednost izkustva prav z lutko pri otrocih odraža skozi celo 

njihovo bit, energijo in telo, navdušenje v njihovih glasovih in pozornostjo njihovih 

misli. Lutke dajejo veselje in s tem tudi priložnost za učenje.  

O prednostih, ki jih prinaša lutka v otrokvem izražanju, zaznavanju in razvoju 

veliko piše tudi Majaron (2012). Avtor verjame, da umetnost odigra pomembno vlogo 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1808193962052256&PF=AU&term=%22Renfro,%20Nancy%22
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na različnih vidikih otroškega razvoja. Lutka pa pri tem otrokom še posebej 

zagotavlja nekakšen varnostni ščit, za katerega se otroci lahko skrijejo; saj, če 

stavek ni pravilen, ni pomembno! Lutka je naredila napako in ne otrok. Plah otrok 

se potem ne bori za svojo pozicijo, pač pa za pozicijo svoje lutke in tako plašni otroci 

lahko najdejo pogum, da govorijo, da izrazijo svoje občutke ter preko lutke 

občinstvu razkrijejo svoje skrivnosti. Na ta način lutka pomaga otroku, da 

komunicirajo veliko bolj spontano, hkrati pa se izognejo stresnim odnosom, še 

posebej z odraslimi. Lutka je organ, ki ga je otrok sam izbre. 

Isti avtor (prav tam) tudi ugotavlja, da imajo otroci, ki so navajeni na uporabo lutke 

v njihovih vsakdanjih pogovorih, bogat besedni zaklad. So sposobni razumeti 

simbolno vrednost vizualnih znakov in jezik neverbalne komunikacije, kar jim 

pomembno služi pri ugotavljanju svojih dejanskih sposobnosti in pri napredeku na 

pomembnih področjih razvoja: kognicije, senzibilnosti, gibanja za koordinacijo, 

socialnih veščin  in nenazadnje, govornega izražanja. Prav zato se zdi avtorju zelo 

pomembno, da se otrok zelo zgodaj sooči z vsemi obrazi umetnosti; ker, vse kar ga 

obkroža pripada vizualni kulturi; okolje je torej pomembno za otrokov razvoj. 

Recimo glasba otroke lahko umiri ali spodbudi k gibanju. Med drugim pa so prav 

otroške igre z igračami prva interakcija z okoljem, ki kasneje postane simbolična 

igra vlog in je zelo tesno povezana s tem, kako otrok doživlja in razume svet, ki ga 

obkroža. Pri tem pa presenetljivo prav lutka vključuje skoraj vse discipline, ki so 

pomembne za otrokov razvoj: percepcija, razumevanje, gibanje, koordinacija, govor, 

interakcija z okoljem, pripovedovanje. (Majaron, 2012) 

Majaron (2002b) v svojem opazovanju otroške igri in raziskovanju pomena 

verbalnega izražanja - ugotavlja slednje ... Predmet v človeški odločnosti (v človeških 

rokah) dobi nov pomen, postane novi subjekt, metafora – s transferjem čudežne 

preobrazbe je najpomembnejši element v vero v moč jezika predmeta. To vero lahko 

primejramo z odnosom otrok do njihovih igrač. V otroški domišljiji ima vsak 

predmet svoje življenje in svojo dušo. Predmeti in igrače v otroški igri prevzamejo 

funkcijo domišljijskega sveta, v katerem otrok narekuje pravila in išče možne rešitve 

za njegove nerešene probleme. Po Vigotskem, prav te vrste igre izboljšujejo vse 

korake v otrokevem razvoju.  

»Mlajši otroci odkrijejo čarobnost animiranja lutke spontano: ko opazujejo lutko - 

usmerjajo vanjo svojo očesno energijo – svoj pogled fiksirajo nanjo – tako kot na 

igračke pri igri z njimi. Rezultat je fascinanten: plahi in sramežljivi otroci zberejo več 
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poguma za izražanje z lutko – saj jim na nek način služi kot ščit. Pri igri z lutko sta 

verbalna in neverbalna komunikacija pomembni. Otroku služita kot odlično 

sredstvo za izboljšanje v rabi besed, oblikovanja stavkov, kreiranje dialogov, različne 

lutke postavljajo v parabolične konflikte, ustvarjajo parafraze znanih zgodb – pri 

tem uporabljajo iste osebnosti ali izumljajo povsem nove razmere«. (Majaron, 2002b, 

str. 65.) 

Poleg tega pa lutka lahko tudi poje in govori v zelo nenavadnih tujih jezikih. Hkrati 

pa potrebuje le nekaj bistvenih besed in ni potrebno, da je klepetulja. Če kak njen 

stvak ni pravilen, to nenazadnje sploh ni pomembno, saj se moti lutka in ne otrok. 

Avtor poudarja tudi pomen otrokove samozavesti, ki jo pomaga graditi prav lutka. 

Pomaga mu najti mesto med vrstniki in ga spodbudi k aktivnostim ter mu razvija 

občutek za timsko delo. Skozi aktivnosti z lutko lahko torej odkrijemo sposobnosti, 

posebne talente in spretnosti v vsakem otroku posebej. Lutke lahko pripomorejo k 

bolj humanemu in manj stresnemu izobraževalnemu sistemu v prvih letih otroške 

integracije v skupine, razrede, kjer se začenjajo novi socialni procesi. (Majaron, 

2002b) 

Podobno ugotavlja tudi avtorica H. Korošec (2002):  

 Otroci preko igre z lutko lahko rešijo notranji konflikt. 

 Igra vlog otrokom pomaga pretransfomirati njihovo podzvest v realnost. 

 Družabne igre so zelo pomembne za socialaizacijo in pripomorejo k čustvenemu 

in miselnemu razvoju otrok. Skozi igro se otroci naučijo komunicirati in razvijejo 

socialne spretnosti ter spretnosti reševanja manjših konfliktov. Zelo nas lahko 

preseneti, kaj vse nam otroci povedo z lutko.  

 Neverbalna simbolna komunikacija z lutko in druge dramske aktivnosti so v 

veliko pomoč otroku pri pridobivanju socialnih veščin in veščin komunikacije z 

njegovim okoljem ter razvijanja pozitivne lastne samopodobe. 

 Ob izkušnja z lutko se v razredu pokaže, da se socialno izključeni učenci in 

učenci z slabšimi učnimi rezultati lahko na ta način dokažejo. Motivacija za delo 

postane veliko večja, če v pouk vključimo lutko zato, da bi dosegli cilje kurikula. 

 Lutka je veliko več, kot samo marioneta.  

Avtorji H. Korošec idr. (2011) razmišljanje o delu z lutko v razredu nadgradijo: »Da bi 

bilo sporočanje z lutko prepoznavno, je potrebna stilizacija na treh ravneh: vizualni, 

gibalni in zvočni. Učitelji morajo upoštevati te izrazne možnosti lutke, če želijo, da 

bo njihova komunikacija z lutko prepričljiva. Otroci so senzibilni za prepoznavanje 
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vseh treh ravni stilizacije, v svoji igri z lutko bodo prav z neverbalno komunikacijo 

sporočili največ. Komunikacija se začne že pri izdelavi lutke – otrokov izbor 

materiala, barve in oblik, ki se nadaljuje z oživljanjem lutke, ko otrok lutki da 

gibanje in glas. Pri delu z lutko v vzgojno-izobraževalnem procesu opazimo primere 

empatije, vživljanja v situacijo, ki jo predstavlja lik. Lutka omogoča otrokom boljši 

stik z okoljem (s prijatelji, z vzgojiteljem, z učitelji …), z njo lahko izražajo tudi 

nekatere svoje težave (npr. strahove), doživijo npr. pozitivno izkušnjo v sprejemanju 

drugačnosti. Pri tovrstni igri z lutko gre predvsem za otrokovo simbolno, 

domišljijsko igro v manjših skupinah. V procesu simbolne in lutkovno-dramske igre 

(ko otrok igra »kot da«, igra vlog) gre za ustvarjanje fiktivne situacije, ki otroku 

pomaga, da se oddalji od konkretne situacije. Lahko se razvije v neformalno, 

improvizirano predstavo, ki mora ohraniti igrivost, neposrednost, sproščenost in 

ustvarjalnost otrokove igre. Pomembno pa je, da ne gre za učiteljevo režiranje po 

lastnih zamislih, temveč le dodajanje gledaliških elementov otroški igri« (str. 114).  

Isti avtorji (prav tam) v svoji študiji navajajo, da je eden od pomembnih ciljev 

gledališkega ukvarjanja z otrokom vzpostavitev ravnotežja med otrokovim 

razumevanjem čiste, neobvezne igre in njegovim odnosom do gledališča kot 

oblikovanega medija. Od igre z lutko se bo otrokovo gledališko ustvarjanje 

postopoma razširilo na raziskovanje izraznih možnosti telesa, prostora, na igro z 

rekviziti, z oblačili, zgodbe pa bodo otroci ob razvoju simbolne in sociodramske igre 

vedno večkrat odigrali tudi v soigri z vrstniki. (H. Korošec idr., 2011) 

 

2.5 NASTAJANJE ZGODBE 

 

»Dejavnost, ki je skrbno pod vodstvom odrasle osebe, s tehnikami kreativne drame 

usmerja otroke k pripravi prizorov z lutko na osnovi zgodbe, poezije, glasbe, 

realnega življenja ali domišljije. Prizori se pripravljajo ob improviziranih dialogih 

in gibanju. Otroci pri tem niso omejeni z odrom, svobodno lahko pohajkujejo po 

igralnem prostoru in raziskujejo gibanje svojega telesa v odnosu do svoje lutke. 

Seveda je odvisno, za kakšno vrsto lutk se odločimo. Ker ni določenega scenarija 

in besedila za učenje na pamet, otroci svobodno prispevajo svoje ideje, dialog 

in scenarij. Za učitelja je pomembno, da ni pod pritiskom nastopa, tako otroke 

prepusti lastni ustvarjalnosti. Občinstvo je seveda nujno, saj bo ustvarjanje 

nagradilo z ogledom predstave. Otroci lahko svoje prizore ali morda celo predstavo 

pokažejo svojim sošolcem, vrstnikom iz sosednjega razreda ali mlajšim vrstnikom, 
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ki si z veseljem in veliko mero naklonjenosti ogledajo produkcije. Priprava razredne 

predstavitve tako pozitivno vpliva tako na posameznika kakor tudi na celotno 

skupino«. (H. Korošec in Majaron, 2006, str. 128) 

 

»Ker pa zgodba nastaja s skupinskim ustvarjanjem vseh sodelujočih, se otroci pri 

tem učijo sodelovati, sprejemati odgovornost in skupinske odločitve, razvijati nove 

interese in poiskati nove informacije. Takšno ustvarjanje pa s senzibilnim učiteljem 

oziroma vzgojiteljem lahko preraste tudi v izkušnjo za občinstvo – vrstnike, starše«. 

(H. Korošec idr., 2011, str. 116)    

»Cilj in smisel kreativne drame je ustvariti izkušnje, v katerih otroci oziroma 

učenci lažje razumejo medčloveške odnose, se vživijo v življenje drugih ljudi in 

uvidijo alternative za reakcije in dogodke. Sodelujoči eksperimentirajo v »kot da« 

situacijah in se z igro distancirajo od realnosti. Srečajo se z nekim problemom ali s 

temo iz učnega načrta; dialog, ki ga ustvarijo, pa je odvisen od okoliščin, v katerih 

skupina dela, od improvizacije in domišljije posameznika in skupine.  

Strokovna in skrbno načrtovana vključitev področja gledališča v pouk je učiteljem 

različnih predmetov oziroma področij lahko v pomoč pri osvajanju, razumevanju, 

utrjevanju in preverjanju snovi. Pri tem pa bo učiteljeva ustvarjalnost in občutljivost 

za ideje učencev najboljša spodbuda za njihovo gledališko ustvarjanje. Posegamo 

lahko na različna področja (slovenščina, tuji jeziki, matematika, družboslovje, 

naravoslovje). V učnih načrtih drugih predmetov osnovne šole področje gledališča ni 

eksplicitno izpostavljeno. Izkušnjo gledališke igre v šolah učencem lahko ponudimo 

v gledaliških krožkih ali z interesnimi dejavnostmi, sama pa sem videla veliko 

priložnost za gledališko ustvarjanje znotraj oddelka opoldanskega podaljšanega 

bivanja«. (H. Korošec idr., 2011, str. 117) 

Pomembno je, da pedagog zna voditi mlade gledališčnike tako, da uresničujejo svoje 

lastne vizije in, da sami iz lastne izkušnje in zaznavanja ter razumevanja sveta 

ustvarijo gledališki dogodek. 

H. Korošec idr. (2011) svetujejo, naj učitelji pri gledališkem krožku/aktivnostih 

sledijo različnim ciljem: spoznavanje dramatike, gledališča in gledališkega 

uprizarjanja oziroma temeljno dramsko, dramaturško in gledališko upismenjevanje; 

vzgajanja učencev v bralce, ustvarjalce in gledalce (pridobivanje osnov gledališkega 

bontona); razvijanja ustvarjalnosti, sodelovanja, kritičnosti, strpnosti, dgovornosti. 
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Pri tem pa opozarjajo še na druge pomembne pedagoške korake, metode in pristope. 

Naprimer na: 

 organizacjio učilnice,  

 povratno informacijo s strani učitelja,  

 pozitivne komentarje,  

 NE posegati v ustvarjalni proces dela učencev in v njihovo delo,  

 pozorno poslušati in opazovati otroke in ceniti njihovo delo. 

 

 

3. POMEN DOMIŠLJIJE IN UMETNOSTI 
 

»Domišljija ni luksuz pač pa je nujna in nepogrešljiva za razvoj otroka.« 

Singer, J. (1973) 

Kroflič (2007) piše: »Umetnost se vztrajno umika iz konceptov splošne izobrazbe, 

nadomeščajo jo pragmatično postavljeni cilji oziroma kompetence, njena avtohtona 

vrednost pa se reducira na posamezne elemente funkcionalne pismenosti. Če se 

ekspresivna moč umetnosti še ohranja kot vrednota v predšolski vzgoji, na nižjih in 

višjih nivojih izobraževanja izgublja svoj avtonomni vrednostni pomen. Doživljajska 

dimenzija umetnosti prepušča svoj prostor formalnim analizam umetnine, 

ekspresivni esej strogo načrtovanemu analitičnemu, domišljijsko likovno snovanje 

formalnim spretnostim obvladovanja prostorske predstavljivosti ...« (str. 6). 

»Ukvarjanje z umetnostjo pomaga razvijati vrsto človekovih osebnostnih 

lastnosti, ki jih tudi sodobni utilitarizem priznava za pomembne: občutek varnosti, 

sproščenost, samopodobo in samozaupanje, moralo, komunikacijo med učenci ter 

učenci in učiteljem, boljše medosebne odnose, strpnost do sebe in drugih ter celo 

zmanjšanje agresivnega vedenja ter vedenjskih problemov, sposobnost izražanja, 

mentalni razvoj, ustvarjalnost, plodovito domišljijo, zmožnost kritične refleksije, 

motivacijo, delovne navade, iniciativnost, motorične spretnosti, pozornost, 

emocionalno katarzo in čustveno inteligenco, vednost o zgodovini in kulturi, identifi 

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

svobodo mišljenja in akcijo«. (Kroflič, 2007, str. 6) 

Zagotovo so dimenzije umetniške izkušnje, ki zagotavljajo status ene od avtentičnih 

oblik vstopanja posameznika v odnose z življenjskim okoljem in spoznavanje resnice 

lastnega bivanja: imaginacija, metafora in naracija, v zadnjem obdobju pa vse več 
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teoretikov govori tudi o umetnosti kot utelešeni vednosti, ki povezuje naše 

deduktivno utemeljene miselne in vrednotne/etične koncepte s konkretno 

življenjsko situacijo, do katere zavzemamo spoštljiv odnos ob zavedanju, da nam v 

vsej individualni in kulturni barvitosti nikoli ne bo do konca spoznatna in 

obvladljiva. Umetniška imaginacija kot jedro umetniške izkušnje poveže ustvarjalni 

proces umetnika s procesom podoživljanja občinstva, zato ima vsakršen stik z 

umetnino (ne le njeno ustvarjanje) pomembno antropološko in s tem tudi pedagoško 

vrednost. Imaginacijo mnogi avtorji jasno ločijo od proste domišljije/fantazije, saj z 

njo dosežemo svet drugega na način, da se vživimo v »kot da« svetove, ki so jih 

ustvarili umetniki in s tem omogočili nove perspektive pogleda na življenje. Še več, 

vživetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z njeno usodo, 

ukinjanje ego fantazij o samemu sebi kot središču sveta, refleksija  dogodkov, ki se 

meni samemu morda nikoli ne bodo zgodili, zmožnost ustvarjanja vizij o možnih 

svetovih, ki ukinjajo izvorno sebičnost in nepravičnost, so komponente imaginacije 

in hkrati kapacitete, ki poglabljajo posameznikovo etično zavest. (Kroflič, 2007) 

A. Porenta (2003) piše: »Otrok s pomočjo domišljije, zagleda znanje v novi, zanimivi, 

razburljivi luči: »Biti imagitiven, ni to, da imaš dobro razvite posebne funkcije, 

ampak je povečana kapaciteta vseh mentalnih funkcij. In, še posebno, ni nekaj 

drugačnega od razuma, ampak daje razumu fleksibilnost, energijo, živahnost. 

Mentalnemu žeivljenju daje pomen; življenje naredi bogatejše« (str. 175). 

N. McCaslin (2006) pravi, da je čudovita otroška lastnost in sposobnost resničnega 

vživljanja, skozi naše odraščanje, pogosto prezrta. Domišljija pa je nujna za  

ustvarjalno delo. Da bi v razredu lahko delali krativno, je najprej potrebno iti preko 

omejitve »tukaj in sedaj«. Z igrami vlog – s projekcijo sebe v drugo situacijo ali v 

življenje druge osebe – lahko še dodatno razvijamo domišljijo. Da razvijemo 

domišljijo do točke, kjer bi se učenec lahko spontano odzval, nam to lahko vzame 

nekaj časa. Pri tem procesu pa občutljivi učitelj od učencev ne bo zahteval preveč že 

na samem začetku in bo z velikim entuziazmom sprejel vse prve poizkuse 

začetnikov v uporabi domišljije pri reševanju problema. Ko se bodo igralci zabavali 

ob gledanju, poslušanju, čutenju, dotikanju, okušanju ali vonjanju nečesa česar ni 

tu, bodo ugotovili, da se njihova sposobnost predstavnosti in domišljije hitro razvija.  
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4. ZGODBA – izbira zgodbe za ustvarjalno delo v razredu 
 

»Ničesar boljšega ne morete delati s svojim časom, kot da berete otroku 

knjigo.«  

Glasser (2001)   

Zakaj otrokom brati pravljice in zgodbe? ali Zakaj so pravljice in zgodbe pomembne? 

G. Ellis in J. Brewster (1991) pišeta, da otroci uživajo v poslušanju zgodb, saj kakor 

hitro slišijo besedno zvezo »Nekoč je ...«, že vedo, kaj lahko pričakujejo. Zgodbe 

razvijajo domišljijo. Otroci lahko postanejo osebno vpleteni v zgodbo, saj se 

identificirajo z junaki, poskušajo interpretirati pripoved in ilustracije. Ta 

domišljijska izkušnja jim pomaga razvijati lastne ustvarjalne moči. Zgodbe so 

uporabno orodje za povezovanje domišljijskega sveta z resničnim svetom. Hkrati pa 

je poslušanje zgodb družabna izkušnja. Branje in pisanje sta pogosto posamezni 

dejavnosti; pripovedovanje pa izzove odzive kot so: smeh, žalost, navdušenje in 

predvidevanje, ki ni le prijetno, ampak lahko pomaga zgraditi otroško zaupanje in 

pogum, socialni in čustveni razvoj. 

Isti avtorici (prav tam) poudarita tudi to, da otroci uživajo v poslušanju iste zgodbe 

znova in znova. Otrokom to pomaga da si zapomnijo vse podrobnosti, tako da se 

lahko postopoma naučijo predvideti dogodke v zgodbi. Ponovna branja spodbujajo 

tudi sodelovanje v pripovedi. (G. Ellis in J. Brewster,1991) 

Zgodbe in kurikulum po G. Ellis in J. Brewster (1991) 

 Pri otrocih zgodbe lahko uporabimo za okrepitev razvijanja konceptov kot so: 

barva, velikost, oblika, čas, vzrok in posledica. 

 Z njimi lahko krepimo tudi strategije razmišljanja, kot so na primer: primerjanje, 

razvrščanje, napovedovanje, reševanje problemov, predvidevanje, načrtovanje. 

 Lahko razvijamo učne spretnosti; organizacija dela. 

 Premišljeno izbrane zgodbe nam lahko služijo tudi pri poučevanju drugih 

predmetov kurikuluma, zlasti: 

 matematike: štetje časa, številke, štetje, merjenje; 

 spoznavanja okolja: življenjski cikel, letni časi, živali, kako rastejo 

semena; 
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 geografije in ekoloških dejavnosti: šolska okolica, parki, opazovanje: 

zemljevidov, atlasa, vremena in podnebja po vsem svetu, študije kultur, 

posledice onesnaževanj po vsem svetu;  

 umetnosti in ročnih spretnosti: risanje, kiparjenje, izdelava kolažev, 

izdelava lutk; 

 glasbe in gledališke igre: petje pesmi, igranje instrumentov, igre vlog, 

vživljanja. 

 Zgodbe razvijajo se tudi socialne veščine.  

A. Porenta (2003) lepo pove, da najboljše zgodbe na svetu preprosto ne opisujejo 

človeških kvalitet. Potegnejo nas vase, da razmišljamo in čutimo, kako bi bilo, če bi 

imeli sami te kvalitete. So orodje, da pokažemo drugim svoje misli, občutja, ali da 

raziščemo, kako razmišljajo in čutijo drugi (razvijajo empatijo in tolerantnost). 

Otroci ustvarjajo zgodbe že veliko prej, preden so jih v domišljenih detajlih sposobni 

zapisati. Gre za zgodbe, ki jih ustvarjajo, oblikujejo in ponavljajo v svoji igri. 

Pri izbiri zgodbe za gledališke aktivnosti in nadaljnje ustvarjalno delo v 

razredu je bilo zame najbolj pomembno naslednje:  

 da v zgodbi ni bitke med dobrim in slabim;  

 da v njej ne obstajajo hudobni ali absolutno dobri liki, pač pa da vsi liki 

preprosto samo so in se v nekem danem momentu snidejo; njihovo življenje zato 

postane bogatejše v domišljijskem, doživljajskem, kulturnem, čutnem in 

čustvenem smislu;  

 da je zaplet, ki ga glavni lik premaguje, življenjski; 

 želela sem, da zgoba učence prevzame in jih motivira tako, da jih pritegne v 

njihovi osebni izkušnji, da v njih vzbudi pustolovsko domišljijo in občutek za 

humor; 

 da v učencih vzbudi vedoželjnost in željo po nadaljnjem raziskovanju in 

kreiranju novih zgodb; 

 da v njih vzbudi pozitiven odziv in da razvija pozitivno naravnanost; 

 da je zgodba na nek način avtentična, da poda informacije o življenju drugih 

kultur in nove dimenzije odnosov; 

 zgodbe nisem želela na noben način prirejati ali poenostavljati, saj bi se tako 

izgubila njena čarobnost, istočasno se lahko čarobnost izgubi ob prevodu jezika 

– a sem se odločila, da tu tvegam. Izbrala sem animirani film studia Ghibli (v 

angleškem jeziku). Ob predvajanju sem morala učencem simultano prevajati 
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dialoge, a so hkrati učenci doživljali veliko veselje, ko so mnoge besede znali 

prevesti tudi sami; 

 želela sem, da nadaljnje aktivnosti vodijo v užitek in osebno zadovoljstvo, ter 

tako zadovoljijo potrebo po zabavi. Učenci bi tako pridobili na samozaupanju in 

posledično bi to pripomoglo k pozitivnim odnosom, k boljši socialni klimi in k 

motiviranosti za šolsko delo.  

Na podlagi osebnih izkušenj lahko potrdim trditev G. Ellis in J. Brewster (1991), da 

otroci radi poslušajo zgodbe o čarovnicah. Z učenci vsako leto vpeljemo verižno 

branje vseh, zdaj že petnajstih slikanic Čarovnice Vinnie, avtorice Valerie Thomas. 

To med učenci vsakič znova povzroča pravo evforijo, neučakanost in navdušenje 

hkrati. Prav s prisrčnostjo in medsebojno povezanostjo čarovnica Winnie in njen 

muc Wilbur pri otrocih požanjeta veliko naklonjenost. Za gledališko ustvarjanje bi 

torej lahko izbrala njiju ali pa povestice Polonce Kovač – o malem psičku Pafiju, ki je 

na svoji novi kmetiji doživel vse možne dimenzije odnosov. Želela pa sem izbrati 

zgodbo, ki bo zadostila vsem mojim zgoraj navedenim kriterijem. Namreč zgodbe 

otroci nosijo s seboj, nosijo jih v sebi in o njih razmišljajo. Zgodilo se mi je, da mi je 

deklica, ki je pred letom dni pri meni poslušala Pafijeve dogodivščine, prinesla 

majhno knjižico o Pafiju. Izdelala jo je sama in je bila nanjo zelo ponosna. Pogosto 

se mi tudi zgodi, da moji nekdanji »prvošolci«, pritečejo mimo moje učilnice in mi z 

velikim navdušenjem naznanijo, da imajo letos – v četrtem razredu – za bralno 

značko tudi Pafija. Lepo je videti, kako jim obraz žari, ko mi to pojasnujejo in kako 

jih najljubše zgodbe spremljajo še dolgo. 

Odločila sem se za zgodbo japonskega režiserja Haya Miyazakija, My Neighbour 

Totoro – v prevodu Moj sosed Totoro, v kateri se nastopajoči liki ne delijo na dobre 

in slabe. Zgodba govori o ogromnem kosmatem gremlinu, ki prebiva v duplini 

mogočnega hrasta. Z njim živita tudi dva mala gremlinčka, ki ves čas naokoli 

nabirata želode za nove mogočne hraste (skrb za ohranjanje narave). Totoro ima 

dobro naravo, komunicira s pogledom in nasmehom, ustvarja vetrove in je na sploh 

zelo nežen in magičen, za odrasle ostaja neviden. Glavno vlogo v zgodbi si deli z 

dvema majhnima sestricama, Satsuki in Mei. Deklici se z očkom priselita na deželo, 

kjer sta takoj navdušeni tako nad naravo, kakor tudi nad staro tradicionalno hišo. 

V kratkem času pa se med njima in ogromnim gremlinom splete čutna, topla vez. 

Dogajanje je postavljeno v idilično japonsko podeželje, kjer življenje poteka še v 

tradicionalnem duhu. Povsod naokoli so riževa polja, neokrnjena narava, nobenega 

asfalta in betona, slišimo zvoke škržatov, vidimo polžka na travnati bilki in paglavce 
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v majhni luži. Življenje otrok je povezano z življenjem odraslih in vsi opravljajo vsa 

potrebna opravila svojega doma. Odrasli svet spoštuje in sprejema otroškega, zato 

otroci lahko svoj svet odkrito delijo z njimi. Ni potreben beg in niso potrebne 

skrivnosti, vsi odnosi so varni in odkriti. 

Zgodba je za naše okolje in današnji čas precej nenavadna. Danes smo ljudje 

tekmovalno naravnani in odrasli to prenašamo na otroke, ves čas premagujemo 

slabo in navajeni smo, da moramo biti ves čas previdni. Idila izbrane zgodbe je za 

nas lahko nekaj novega, nenavadnega, nekaj, česar si takoj zaželimo, da bi 

obstajalo.   

M. Bredikyte (2002b) kot tudi mnogi drugi avtorji zapiše, da otroci radi poslušajo 

svojo najljubšo pravljico znova in znova ... Prav to sem želela pri njih izkoristiti in 

jih kasneje (po ponovnem ogledu zgodbe) opogumiti, da bodo izdelali svojo zgodbo, v 

drugačih, novih okoliščinah in vzorcih.  
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2. EMPIRIČNI DEL 

 

1. IZBIRA AKTIVNOSTI, POSTAVITEV CILJEV in METOD  

 

Da bi pripomogla k oblikovanju razrednega okolja, ki je podpirajoče, prijetno, 

sproščeno, prijazno, urejeno in produktivno, in pri tem krepila dobro počutje 

posameznika v skupini, dobre odnose, občutek povezanosti, osebno rast učencev in 

razvoj njihove kreativnosti, s tem pa tudi pozitivne samopodobe, sem se odločila, da 

bom v pouk vključila gledališko igro, saj je prijetna aktivnost in upošteva potrebe 

učencev po zabavi, svobodi, moči in dostojanstvu, spodbuja kreativnost in 

samoizražanje, razvija emocionalne procese in krepi občutek pripadnosti.   

Zastavila sem si cilje: 

1. Dokazati sem želela, da se motivacija za delo poveča, če v pouk vključimo lutko in 

gledališko igro, da bi lažje dosegali cilje kurikula.  

2. Dokazati sem želela, da lutkovna in gledališka igra vplivata na otrokov razvoj jezika 

in spodbujata veščine komunikacije.  

3. Dokazati sem želela, da se bo z obogatenim načinom dela (z lutkovno in gledališko 

igro) v razredu razvila spontana simbolna igra in želja po nadaljnjem ustvarjalnem delu 

in igri. 

4. Dokazati sem želela, da ustvarjanje gledališke zgodbe prispeva k boljšemu 

sodelovanju v skupini in k boljši socialni klimi. 

Pri tem pa so bile moje hipoteze naslednje: 

 Večina učencev bo ustvarila novo zgodbo in jo predstavila z opisovanjem lastnih 

risb/zapisov/stripov.  

 Učenci bodo obogatili svoj besedni zaklad in veščine komunikacije. 

 Socialno izključeni učenci in učenci s slabšimi učnimi rezultati bodo s pomočjo 

lutke in dramske igre našli svoje mesto v skupini in se opogumili za aktivno 

ustvarjalno delo v skupini.  
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 Učenci s težavami v socialnem vedenju bodo v igri z lutko razvili socialno 

kompetentnost. Razvila se bo spontana, simbolna, otroška igra. 

Metoda dela 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja.  

Za raziskovanje in beleženje razvoja in zorenja socialne razredne klime sem uporabila 

Blobovo drevo iz knjige Pipa Wilsona – Big Book of Blobs. 

Opis vzorca 

V projektno delo je bilo vključenih 26 učencev 1. razreda in 2. razreda pri pouku in v 

razredu in v oddelku podaljšanega bivanja.  

Opazovala in analizirala sem vsako stopnjo ustvarjanja posebej. Hkrati sem bolj 

poglobljeno opazovala tudi nekaj posameznih učencev; njihovo vedenje, kreativnost, 

njihov razvoj in napredek. 

Aktivnosti, ki sem jih načrtno uvajala in raziskovala posledice le teh, so potekale v času 

podaljšanega bivanja in deloma tudi v času pouka. Podatke, materiale, dogodke, 

zgodbe, izdelke in vse aktivnosti, povezane s projektom, sem beležila načrtno in 

priložnostno (kronološki zapis, kamera, fotoaparat). Zbrano gradivo sem analizirala 

sproti, da sem kasneje lahko načrtovala nove aktivnosti in motivacije. Seveda so 

načrtovanje novega dogajanja postopoma prevzeli učenci sami. To se je zgodilo zelo hitro 

in spontano, saj jih je zgodba takoj prevzela, temu pa je sledil povečan interes za nova 

ustvarjanja in doživljanja.  

Obdelava podatkov in metode dela 

Za obdelavo svoje pedagoške raziskave – študija primera, sem uporabila kvalitativno 

obdelavo podatkov. Zapisi in analize si sledijo kronološko, kakor so se dejansko razvijali 

opazovani procesi v razredu. Vsako dogajanje je interpretirano. 

 

2. OPIS PROBLEMA, RAZREDNE SKUPINE in RAZREDNE 

KLIME 

 

Nekaj let zaporedoma sem pri svojem delu (sem druga učiteljica oz. vzgojiteljica v 

prvem razredu in učiteljica v podaljšanem bivanju v prvem razredu osnovne šole) 
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opažala, da izginja otroška igra, kakršne se spominjam iz lastnega otroštva. Tudi v 

skupinah otrok razredov, ki sem jih poučevala pred leti, so otroci od želje po igri in 

tkanju domišljijskih svetov komaj čakali na prosti čas. Ko sem opazovala svoje nove 

skupine prvošolcev, sem vsakič znova ugotavljala, da se je nekaj zelo spremenilo v 

otroški igri, v njihovi medsebojni komunikaciji in v medsebojnem povezovanju. 

Neprijetna zapažanja so bila slednja: 

 otroci so postopali po razredu, brez želje po povezovanju novih socialnih vezi in 

igri z igračami – kljub učiteljevi spodbudi; 

 nihče ni več v svojem žepu v razred »pretihotapil« majhne igračke, da bi jo lahko 

na skrivaj razkazoval svojim prijateljem; 

 nisem opazila, da bi manjše skupinice otrok čepele v krogu in bile poglobljene v 

igro, v domišljijsko tkanje igre ali v opazovanje tehničnih zmogljivosti igrače; 

 igralni kotički niso zaživeli; punčke, vozički, lončki, vse to je samevalo;  

 v razredu sem imela večjo skrinjo z zanimivimi oblačili, klobuki, ogrlicami, očali, 

torbicami, z ogromnimi kosi blaga za postavljanje šotorov, za skrivnostna pokrita 

bivališča – tudi vsi ti rekviziti niso spodbudili želje po oblačenju, vlogah in igri ali 

skrivanju; 

 v preteklosti sem pogosto z velikim zanimanjem opazovala otroke pri igri. 

Ugotovila sem, da pravzaprav ves čas med igro – pa naj bo to zidanje skulptur ali 

mest iz lesenih kosov, igra v kotičku s kuhinjskimi rekviziti ali zgolj igra vlog z 

micami, otroci in kužki – otroci verbalno razvijajo igro in potek dogodkov, 

določajo vloge, razvijajo probleme in vedno tudi rešitve. Zdaj teh elementov igre 

nisem več opazila; 

 otroci kljub spodbudi učiteljic niso kazali želje po medsebojnem druženju in 

doživljanju skupne igre. Deklice so individualno sedele za mizo in risale, 

»nagajivi« dečki pa so iskali priložnosti za merjenje fizičnih moči. 

Zakaj ni bilo opaziti zdrave, domišljijske igre? Kaj je vzrok temu, da otroci nimajo 

»razvite« oz. odprte imaginacije? Zakaj jih pravljična bitja in zgodbe ne prevzamejo? 

Zakaj ne tkejo lastnih fantazijskih zgodb in iger? Kako, da otroci na šolskem igrišču 

ne tečejo, le stojijo, ne sledijo niti žuželkam, ne nabirajo kamenčkov, na travniku ne 

tečejo za metuljčkom? Tega preprosto nisem želela raziskovati. Lahko je to posledica 

tega, da otroci živijo v blokovskih naseljih, kjer ni igrišč, lahko je vzrok prekomerno 

sedenje pred televizijskimi ekrani, lahko so vzrok tehnično in estetsko predovršene 

igrače. To zame za uspešno delo v razredu ni bilo pomembno. Igro sem preprosto 

želela prebuditi. Pripeljati otroke do točke, kjer se bo v njih spontano prebudila 
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njihova naravna potreba po igri in da si bodo odprli vrata do svojega domišljijskega 

sveta. 

Potem pa je tu še drugi večji problem – disciplinski element. Če opišem svojo 

skupino otrok, s katerimi sem izvedla diplomsko delo, slika izgleda takole: 

 Osem dečkov, trinajst deklic prvega razreda, v podaljšanem bivanju so se 

skupini pridružili še otroci drugega razreda - tri deklice in dva dečka drugega 

razreda. 

 Deklica S. je bila ves čas v stresu, saj je »od sebe zahtevala« popolnost pri svojem 

delu, izražanju, tudi pri najbolj preprostih vsakdanjih opravilih in gibih. V njej ni 

bilo sproščenosti. Deklica se nikoli ni igrala, poskušala se je družiti z deklicami, 

a so jo vse stvari preveč skrbele. 

 Deklica At. je bila zelo nesproščena. Vedela je, da se v domačem okolju od nje 

pričakuje popolnost, le te pa ni zmogla. Recimo pri matematiki je imela večje 

težave, pri šolskem delu jo je omejevala tudi njena okorna fina motorika. Večkrat 

je bila zaradi bolezni odsotna tudi po cele mesece. 

 Deklici Ti. in E. Zo. nista upoštevali navodil učiteljic, ne disciplinskih, ne 

povezanih s šolskim delom, pogosto nista sledili pouku in svoje naloge izdelovali 

po svoje. Bili pa sta likovno zelo ustvarjalni. 

 Deklica Tri. ni govorila z nikomer, ker ni razumela slovenskega jezika, je pa 

večkat slonela ob deklicah in opazovala njihovo risanje. To jo je zabavalo. 

 Deklice Kl., Za., Ta. so bile zelo živahne, nagnjene k tekmovalnosti in se niso 

igrale, so pa vedno dvigovale roke, zelo aktivno so sodelovale pri pouku, delovale 

so razgledano, inteligentno in bile so zelo uspešne učenke. V svojem ugledu, ki 

so ga vsakodnevno gradile, so zelo uživale. 

 Deklice Tij., Em., Ni., Il. so bile zelo tihe, plahe, nikoli se niso igrale, pogosto so 

sedele za mizo ali se prestopale po razredu, po šolskem igrišču. Zelo malo so 

govorile in kljub spodbudi učiteljic niso sodelovale v pogovorih, v šolskih 

aktivnostih ali pri ustvarjalnem delu. 

 Deklica Sa. Em. je bila zelo živahna deklica, pogosto je risala, nagajala otrokom, 

redko je upoštevala navodila učiteljic, ni se družila z drugimi otroki, še pred 

novim letom je bila izpisana iz šole zaradi selitve. 

 Deklice Le., Ni., La. so bile učenke drugega razreda in so se nam pridružile v 

podaljšanem bivanju. Pogosto so dolgo in tiho delale domačo nalogo. Če naloge 

niso imele, so z veseljem poslušale pravljice, ali pa so risale. Le deklica Le. je 

rada ustvarjala iz različnih materialov. Nikoli se niso igrale. 
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 V skupini sta bila dva dečka z aspergerjevim sindromom. La. in Ne. sta bila pri 

šolskem delu uspešna, a počasna, fina motorika in groba motorika sta bili 

okorni. Njune ilustracije so bile brez vsake imaginacije. Nista navezovala 

socialnih stikov. Deček La. se je vedno zelo razveselil rivalskih trenutkov med 

fanti, najraje pa je mirno in tiho sedel za mizo. Deček Ne. je rad hodil po razredu 

z namenom, da je koga ali udaril ali neprijetno dregnil, cuknil, potem pa se je 

smejal in nikoli ni razumel, zakaj to nikomur ne ustreza. 

 Deček Bo. je stalno motil pouk s povzročanjem različnih zvokov, ropotanjem, 

premikanjem predmetov, nikoli ni sledil navodilom, zanimale so ga mračne 

zgodbe, vojaške bitke in vojaško orožje. Bil je zelo nemiren, razdražen, divjaški, 

fizično nasilen, verbalno žaljiv, z močno trmo in jezo, nezainteresiran za 

vsakršno šolsko delo ali aktivnost. Med umirjanjem ali poslušanjem pravljice je 

pogosto glasno izgovarjal besede, katerim so se potem otroci smejali (kakci, 

lulanje, smrdi, kletvice). Učiteljicama se je pogosto smejal v obraz ali pa naju je 

ignoriral. V šolo je prinašal orožje ali pa ga je izdeloval iz kock. Rad je spotikal 

učence, rivalsko je dražil dečke, deklicam je vlekel krilca in hlačke do kolen, 

boksal otroke v trebuh, med poukom je pogosto ležal na tleh. Njegova fina 

motorika je bila zelo okorna. Ob lastnih uspehih in pohvali učiteljice je deloval 

zelo sramežljivo. Gordon (1992) opozori na učence, ki imajo probleme s seboj in jim to 

povzroča občutke nezadovoljstva s samim seboj ali s svojim vedenjem, posledično 

dobronamerna pohvala prav pri njih naleti na gluha ušesa; vzbudi jim občutek, da jih 

učitelj sploh ne razume ali pa v njih še okrepi slabe občutke. 

 Deček Škr. E. je bil popolnoma v svojem svetu, redko se je družil z drugimi 

otroki, navduševala so ga potovanja, ki jih je doživel z družino, in o njih mi je 

pogosto pripovedoval ali risal. 

 Deček Ma. je bil zelo nasilen, fizično (dečke je pogosto dušil) in verbalno, njegova 

motorika in fina motorika sta bili zelo okorni. Imel je nizko samopodobo, bil je 

brez delovnih navad, brez socialnih veščin, prestrašen, z velikim občutkom 

manjvrednosti, ni upošteval nikakršnih pravil, podpisoval se je na estetsko 

dovršene izdelke drugih učencev, uničeval je lastnino sošolcev in šolske igrače. 

Nikoli ni poslušal ali sodeloval, vedno je iskal situacijo in priložnost, v kateri mu 

bo uspelo razdražiti tri dečke in se bodo lahko stepli. 

 Deček Da. je bil pri šolskem delu zelo marljiv, a je živel za trenutke, ko se bo 

lahko pošteno prepotil ob merjenju fizičnih moči in v borilnih veščinah s sošolci. 

 Deček Ne. Ž. je bil konflikten in pretepaški, hkrati pa je bil zelo skrben do sošolk 

in sošolcev, ki so imeli stisko ali so potrebovali pomoč. 
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 Deček Le. se nikoli ni igral, niti vključeval v igro. Zelo nesproščeno je vedno 

sedel za mizo – to je od njega zahtevala njegova mama. Kadar se je želel 

zasmejati, je pazil, da se pri tem ne bi preveč sprostil. Pogosto je risal tehnično 

zelo dovršene risbe. 

 Deček Ti. je veljal v skupini za najbolj pozitivnega, učno uspešnega, prijetnega, 

nekonfliktnega, poštenega in altruističnega dečka. Zanimale so ga knjige in 

večkrat smo mu jih priskrbeli tudi iz Ljubljane, ker prav tistih v Kranju niso 

imeli. 

 Deček An. je bil zelo inteligenten, mirovniško naravnan, nekonflikten, vedno je 

imel prijazne ideje o tem, kako reševati težave. Imel je zelo prijeten smisel za 

humor, rad se je igral z Lego kockami. 

 Ti. K. in Bl. sta bila dečka drugega razreda, ki sta se nam pridružila v času 

podaljšanega bivanja. Ti. K. je bil edini deček, ki je v svojih žepih v šolo prinašal 

majhne igračke (sluzije, magnetke, bionicle, beyblade, ninjago figure) s katerimi 

se je zamotil medtem, ko naj bi delal domačo nalogo ali z nami sodeloval pri 

aktivnostih v krogu. Za šolsko delo ni imel posebnega zanimanja, na nobeno 

vprašanje nikoli ni imel odgovora. Fina motorika in pisanje sta mu povzročali 

večje težave. Deček Bl. pa je bil učno zelo uspešen, veliko je bral in zanimali so 

ga svetovi čarovnikov, vilincev, moške pustolovščine – Hobbit. O vsem tem, kar 

je bral ali videl v filmih mi je večrat pripovedoval. 

V skupini otrok, ki sem jo poglobljeno opazovala in s katero sem izvedla diplomsko 

delo, sta bila fizično nasilje in neprimerno vedenje del vsakodnevne šolske rutine. Bilo 

je naporno, starši so se dnevno pritoževali, dečke z agresivnim vedenjem je bilo zelo 

težko motivirati, vsako aktivnost so označili kot brezvezno početje, ves čas so bili na 

svoji razbojniški pustolovščini; nagajanja, dreganja sošolcev in sošolk, 

posmehovanja, motenja pouka. V prvih treh mesecih šole se razredna klima ni 

izboljšala. Vsak nov dan v razredu sem doživljala kot Sizifovo delo.  

 

3. DILEMA ali nova spoznanja  

 

V mesecu oktobru smo pri pouku brali ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja. Pravljico 

so otroci že dobro poznali in so jo znali tudi zelo lepo pripovedovati. Z učiteljico sva 

učence spodbudili k dramski igri pravljice. Deklice so si želele vlogo Mojce, dečki so 
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izbirali med volkom in medvedom. Kljub temu, da nekateri otroci niso želeli 

sodelovati, smo uspeli oblikovati tri skupine z vsemi vlogami. Pripravili smo prostor 

in rekvizite ter začeli z igro. Otroci so me presenetili. Glede na to, da so vsi poznali 

zgodbo in dialoge, da so si želeli igrati igro, med samo igrio niso vedeli, kaj početi. 

Stali so togo, bili so brez besed. K bolj sproščeni igri in k temu, da bi si učenci lažje 

predstavljali ter začutili položaj nastopajočih likov, sem jih spodbujala z vprašanji. 

Recimo: »Se razveseliš, če najdeš čudovito stvar?« in »Verjetno je zelo mrzlo v gozdu 

sredi noči, še posebej, če brije burja.« Nekaterim otrokom je to pomagalo, a večina 

jih je ostala nesproščenih in aktivnost niti najmanj ni bila zabavna. Zanimivo pri 

vsem dogajanju pa je bilo to, da so otroci vseeno priganjali, da si želijo še enkrat 

nastopati. Se pravi, da igra resnično nosi v sebi nekaj privlačnega.  

Čez mesec dni smo v razredu brali še pravljico bratov Grimm, Rdečo kapico. 

Ponovno sva z učiteljico spodbudili učence, da bi odigrali pravljico. Razdelili smo 

vloge, uredili potrebne rekvizite, pripravili prostor – dom Rdeče kapice in babice; 

vodnjaka nismo smeli postaviti, ker so pomembno vlogo le tega želeli odigrati trije 

dečki. Določili smo tudi gozdno pot in z igro je začela prva skupina. Zdaj sem 

skupino otrok že bolje poznala in me njihov nastop ni več presenetil: togost, 

okornost, nesproščenost, sramežljivost in redkobesednost. Igra je tudi tokrat 

delovala zelo šolsko in prisiljeno. 

O problemu sem se kasneje pogovarjala s sodelavko z dolgoletnimi izkušnjami 

poučevanja. Takoj je vedela, o čem govorim in je problem komentirala takole: »Sem 

se trudila z dramatizacijo, a je brez veze. Otroci tega ne znajo, so trdi, jaz jih moram 

premikati po prostoru, stojijo in nič ne rečejo, se ne vživijo, sploh ne znajo igrati. 

Potem pa tega raje sploh ne delam več, ker tako vsakič samo celo šolsko uro stran 

vržem.«   

Tudi moji učenci se niso vživeli in so delovali zakrčeno, nesproščeno in res je tudi 

to, da se tudi tako ali drugače v razredu niso igrali. Pri opisu učencev se to lepo 

vidi.  Posledično so imeli znotraj svojega razreda malo možosti, da bi razvijali svoje 

socialne in druge veščine.  

Pri načrtovanju izvedbe diplomskega dela, v katerem je eden glavnih ciljev ta, da 

bom z gledališko igro okrepila samozavest učencev in pripomogla k pozitivni socialni 

klimi, sem na tej točki videla to razredno situacijo kot problem. 
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Vendar H. Korošec (2002b) opozori na začetno tremo, negotovost in nesproščenost. 

Pravi: »Učenci imajo pri neverbalnem izražanju na začetku težave, navajeni so 

običajnega vedenja, ki je v šoli pričakovano, ali pa imajo preprosto stage fright. Na 

koncu uspe vsem in inovacije so dobrodošle« (str. 23). 

To me je opogumilo, a hkrati sem razumela, da moram v načrtovanju svojega 

praktičnega dela narediti velik korak nazaj. Se pravi, začeti sem morala na točki, ki 

je kasneje omogočila, da se je zgodil premik v sproščenosti in radoživi igrivosti 

učencev. Potrebno je bilo prebuditi veselje do igre, do doživljanja in vživljanja, do 

sproščenega pačenja in animiranja lastnih gibov.  

 

4. KRONOLOŠKO ZAPOREDJE DELA 

 

 preverjanje socialne klime (Blob tree), 

 pred uvajanjem gledaliških aktivnosti sem izvajala gledališke delavnice (le teh 

nisem načrtovala, a so bile nujno potrebne), 

 oživljanje predmetov, 

 spontane improvizacije, 

 ogled animiranega filma studia Ghibli – Moj sosed Totoro,  

 izdelava stripov, ustvarjanje novih zgodb,   

 izdelava ploskih lutk za mala gledališča,  

 gledališka igra s telesnimi lutkami, 

 gledališke igre s senčnimi lutkami,  

 nastop za starše – senčne lutke (ni bilo načrtovano), 

 preverjanje socialne klime (Blob tree), 

 spontano pisanje knjig (ni bilo načrtovano), 

 spontano risanje pustolovskih zemljevidov (ni bilo načrtovano),  

 preverjanje socialne klime (Blob tree), 

 opazovanje nadaljnjega ustvarjalnega dela v razredu, otroške igre. 
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5. UVODNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 

 

5.1 Preproste gledališke delavnice in prebujanje domišljije 

Da bi sprostila učence, sem v dnevno rutino šolskega dne vpeljala gledališke 

delavnice po H. Korošec (1996). Korak za korakom, eno za drugo, včasih dve na dan, 

vse delavnice – od prve do zadnje. Delavnicam sem dodala tudi igre domišljije po H. 

Korošec (2002a). Večino teh delavnic smo izvajali v času podaljšanega bivanja, v 

sam pouk pa sem uvedla tudi nekaj vaj umirjanja – »mindfulness« po avtorici E. 

Snel (2013). 

5.2 Mindfulness  

Pri vajah umirjanja (mindfulness) smo se posvečali dihanju – namen vaj je bil, da 

učenci začutijo gibanje svojega diha. Vdih pride in gre iz telesa. Pri tem sem učence 

spodbujala, da vso svojo pozornost usmerijo v svoj trebuh. Da pa so svojo pozornost 

laže usmerili v dihanje in v zavedanje dvigovanja trebuha, so si v ta namen v šolo 

prinesli igračko, ki je bila namenjena temu, da med umirjanjem sedi na njihovem 

trebuhu. Med samo vajo so jo lahko gledali, lahko pa so mižali in jo zgolj skušali 

čutiti. Počasi smo vajo nadgradili tako, da smo med pozorno dihanje vnesli v svoje 

misli še drevo želja. Vsak učenec je med vajo v mislih odpotoval do svojega drevesa 

želja. Vsakič, ko smo prišli do njega, smo ga objeli in poljubili, drevo pa nas je 

objelo nazaj – ta del je povzročal smeh. Otroci so pripovedovali, da jih je drevo z vejo 

včasih ošvrknilo po nosu, požgečkalo za ušesom, ali pa jim je skuštralo lase – to mi 

je bilo zelo všeč, saj je bilo zelo očitno, da se v njihovem domišljijskem svetu nekaj 

zelo spreminja. Nato smo se običajno usedli pod svoje drevo in se naslonili nanj. V 

miru smo tako nekaj časa dihali z drevesom, opazovali naravo, žuželke, travnate 

bilke in vsakič nas je tam čakalo kakšno drobno, čarobno presenečenje. O teh so 

učenci po vaji zelo radostno pripovedovali. Najpogosteje so prejeli čarobni kamen, ki 

izpolni vse želje, ali pa kamen, ki ti da čarobno moč. Kamni so se pogosto lesketali, 

ali pa so se v njih prelivale barve; nekateri so bili biserno beli. Zanimivo se mi je 

zdelo, da so otroci vedno našli majhno presenečenje, takšno, da so ga lahko dali v 

žep in nikoli niso prejeli česa ogromnega, materialnega ali morda celo igrače. 

Največkrat so dobili čarobni kamen, ki jim uresniči vse želje. Na koncu vaje, ko smo 

se poslovili od svojega drevesa, smo počasi odprli oči in še nekaj časa ostali v istem 
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položaju. Po vaji smo se o svojih doživljanjih in občutkih vedno pogovarjali. Otroci 

so o svojih doživetjih radi pripovedovali.  

Seveda brez začetnih težav pri tej vaji ni šlo. Dečka Bo. in Ma. sta se težko umirila, 

skorajda nista mogla zdržati v mirnem, tihem momentu sama s seboj. Izgledalo je, 

da ju to straši in sta posledično motila ostale učence z neumesnimi izjavami, 

različnimi zvoki, zbadanjem ostalih in z negativnimi komentarji. Imela sta tudi 

velike težave s predstavami, nikakor si nista zmogla predstavljati svojega drevesa 

želja. S predstavami sta imela težave tudi dečka z aspergerjevim sindromom – La. in 

Ne. Vsem njim je najbolj, a zelo počasi, pomagalo prav to, da smo se vsakič po vaji 

pogovarjali o doživetjih. Zgodilo se je, da je deček Bo. začel zavidati ostalim vso to 

radost in navdušenje doživetja, da se je postopoma zelo potrudil doživeti izkušnjo z  

drevesom, uspel se je umiriti in se začutiti. Po mesecu dni je vaja že potekala mirno. 

Vaja je počasi postala celo tako priljubljena, da so otroci začeli vsak dan priganjati: 

»Danes še nismo šli do svojega drevesa.« Ali pa: »Danes moramo iti še do drevesa.« 

Dogajalo se je tudi, da so sami začutili, da imajo vsega preveč, da je v razredu nemir 

in so predlagali obisk drevesa, ki se je vedno začel s pozornim dihanjem.  

Lepa vizualizacijska tehnika po E. Snel (2013) otrokom pomaga razviti in razumeti 

potrpežljivost, zaupanje vase in v spremembe in to, da stvarem dovolijo, da gredo po 

svoje (letting go). Pomaga jim vizualizirati njihova hrepenenja, uči jih zaupanja do 

sprememb in jih opogumlja, da se prepustijo, da zmorejo opustiti željo po 

kontroliranju stvari, na katere ne morejo vplivati. Da prepustimo stvarem, da gredo 

svojo pot pa ne pomeni isto kot vdati se. 

 

 

1. »Mindfulness« - obisk drevesa želja pred nastopom za starše ... 
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5.3 Igre domišljije in gledališke delavnice 

V času podaljšanega bivanja smo vsakodnevno, po kosilu, imeli odmerjen čas za 

domišljijske igre in gledališke delavnice. Sprva so nam kratke domišljijske igre v 

krogu vzele največ pet minut, gledališke igre pa so se iz 20 minut, zaradi vseh 

improvizacij in malih nastopov, raztegnile na uro ali celo na dogodek celega 

popoldneva. 

Domišljijske igre po H. Korošec (2002a), ki smo se jih igrali: 

 podajanje namišljene žoge – žoga se je spreminjala na otip, po teži, velikosti, 

barvi; 

 vstavi gib; 

 improvizirani gibi ob ritmičnem instrumentu – individualno, v dvojicah, v 

majhnih skupinah;  

 voda, zrak, ogenj – z gibi izražamo »biti, izražati ali delati« nek element; 

 v iskanju – enake živali se iščejo med seboj; da se prepoznajo, lahko uporabljajo 

le oponašanje živali; 

 pantomima – v skupini, dvojicah ali samostojno. 

Sprva jih je presenetila domišljijska žoga. Nekateri so si težko predstavljali ujeti 

majhno nevidno žogico, ki se rada odkotali po svoje in jo običajno najdemo nekje za 

nogo stola, a se je hkrati mnogim učencem hitro zdelo tudi zelo pomembno, da 

znajo ujeti na primer vročo žogo, ali pa žogo velikanko. Občutek, da to zmorejo, jih 

je navduševal. Nekateri so zelo resno razmišljali o svojem gibanju. Igre so postale 

zelo priljubljene, celo gibalnega izražanja deroče reke ali mirnega morja, lebdenja v 

vodi, božanja milnega mehurčka ni bilo več težko uprizarjati. Komunikacija s 

simbolnim jezikom je učencem počasi vlivala pogum, samozavest, 

samozaupanje, jih zbliževala, prinašala je zabavo, radost, sproščenost, veselje, 

sodelovanje, razvijala je domišljijo, veščine in spretnosti, otroci so začeli 

spoznavati svoje zmožnosti in sposobnosti. Kar pa je najbolj pomembno, počasi 

so si med seboj začeli zaupati in se povezovati - med seboj igrati. 

Dodaten pozitivni vpliv na medsebojne odnose in lastno kreativnost so imele tudi 

gledališke delavnice H. Korošec (1996), saj so učence povezovale. Učenci so morali 

med seboj sodelovati in se hkrati tudi dobro opazovati. Sprva je šlo za pačenje, 

izmišljanje gest, poz in podajanje raznovrstnih gibov v krogu. Kasneje so že morali 

delovati v parih; zrcaljenje, uprizoritev dogodka in skupno oživljanje predmetov v 
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učilnici. Najbolj so se zabavali, ko so lahko oživili svoja kolena, dlani in stopala. To 

jih je tako zabavalo, da smo se pri tem zadržali dalj časa. Posneli smo kar nekaj 

dialogov med stopali, dlanmi, med dlanmi in predmeti. Mnogi dialogi so potekali v 

izmišljenih jezikih. Otroci so se začeli igrati in bilo je zelo očitno, da pri tem razvijajo 

tudi domišljijo. Improvizacije, ki sem jih snemala, so se dogajale med naključno 

izbranimi predmeti v učilnici. Postopno so se že toliko sprostili, da so želeli, da 

posnamem še njihove skeče, ki so si jih kar sami izmislili (prikazovanje karakterjev, 

prijatelj v stiski). Dečki so potem še ustvarili nekakšen ples za moške in tudi tega 

smo posneli. Med samim dogajanjem pa so me spraševali: »A snemaš?« in »A lahko 

jaz rečem zdaj?« ...  

Ko smo si posnetke naslednjega dne ogledali, je bilo opaziti, da jim je nerodno in so 

se kar smejali. A po nekaj dneh in po novih posnetkih so bili že bolj sproščeni in 

marsikateri posnetek so želeli videti večkrat. 

 

 
 

2. Stopalni lutki - Deklica in muc 

 
 

3. Pripetljaj v mestu ... 

                                                                                                                  

 

4. Konflikt ...                                                                                                                                                                                                    
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5.4 Zelo pomembne in zelo opazne spremembe v razredni socialni klimi: 

 Očitna je bila postopna sproščenost in medsebojno zaupanje učencev.  

 Učencem je bilo všeč pravilo, da je vse, kar naredijo, prav in nič ni narobe. Tudi, 

če nič ne naredijo, je to prav in ni narobe. To jih je spodbudilo, skupaj smo 

podprli vsak nastop, vsak gib in ob tem smo se veliko smejali. 

 Počasi so se začeli zabavati v izmišljanju novih gibov, izrazov, gest, besed. 

 Začeli so uživati v nastopanju in v lastnem ustvarjalnem gibanju. 

 Nekaj nastopov smo tudi posneli in si jih kasneje ogledali. K predvajanju teh 

posnetkov so me zelo priganjali. Svoje nastope so si radi pogledali večkrat 

zaporedoma, ob tem so se smejali, malo jim je bilo tudi nerodno, a jih je 

posnetek njih samih zelo osrečeval. Še posebej dečka Ti. K.. 

 Izumili so svojo obliko nekakšne improvizacijske igre, ki so jo izvajali med 

odmori. Dečke (Ti., Da., An., Ne., Bo., Le.), ki se pred tem nikakor niso družili, 

niti pri igri z Lego kockami, sem opazila, kako se objemajo za ramena in ob tem 

radostno, hihitajoče poskakujejo. V resnici so se smejali svoji zabavni igri. 

Deček, ki je zapustil njihov polkrog (v katerega so bili preko ramen objeti), je 

skočil v center njihovega dogajanja, kjer je izvedel hecen gib, ples ali pa se je 

malo popačil. Ko je zaključil s svojo improvizacijo, je skočil nazaj v sklenjeni 

polkrog, istočasno pa je z nastopom nadaljeval drugi deček. Ob tem so se zelo 

zabavali. 

 

6. ANIMIRANI FILM – MOJ SOSED TOTORO 

 

Ko se mi je skupina zdela dovolj sproščena, ko sem opazila spremembe v njihovem 

medsebojnem povezovanju, delovanju in komunikaciji (opis sprememb in zapažanj), 

sem se odločila za ogled izbranega animiranega filma. 

Animirani film smo gledali v treh sklopih, sproti sem jim prevajala dialoge iz 

angleškega jezika. Njihova koncentracija je bila na višku njihove moči, videti je bilo, 

da jih je zgodba prevzela. Med samim predvajanjem ni bilo nikakršnih motečih 

dejavnikov z njihove strani, kar je bil za izbrano skupino učencev velik napredek. Po 

prvem delu so kar molčali, želeli so le zagotovilo, da bomo naslednji dan nadaljevali 

z gledanjem. Deček Bo., z največ težavami v vedenju, je bil ves čas zelo prevzet, a je 

zaradi rahlega strahu in napetosti vsakič želel sedeti tesno ob meni. Na koncu filma 
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pa mi je tiho zaupal: »Fuf, čisto sem se presenetu,« kar je pomenilo, da je stvar zelo 

nenavadna, a da povsem verjame, da Totoro obstaja. 

Po ogledu sem začela opazovati otroke. Resnično sem si želela, da bi jih zgodba 

prevzela in da bi s tem zaživela tudi njihova domišljija. Opazila sem, da jih je Totoro 

zelo prevzel. Za njih je bil resničen – zame pa je bilo to dragoceno. Dečki so začeli 

Totora izdelovati iz lego kock, nato so ga animirali tako, da je delal veter. Sezidali so 

mu tudi mogočno drevo in duplino v njem, ki se je lahko tudi zaprla (kakor v 

animiranem filmu). Potem izdelkov niti slučajno niso dovolili podreti. S temi izdelki 

so se veliko igrali in se dogovarjali; kaj se zdaj zgodi, kaj kdo naredi, itd. Zgodbe so 

oživele. To je bilo za skupino fantov nekaj popolnoma novega. Igrali so se v 

najtemnejšem možnem kotičku razreda, in če je igra dopuščala, so malo zaplavali 

ven, da bi delali veter. Zgodil se je zelo očiten in dragocen premik v delovanju 

razreda. Dečki so dobili skupen interes, začeli so se združevati, igrati, med seboj 

komunicirati, usklajevati svoje interese in ideje. Od tega trenutka dalje niso imeli 

več časa za borilne veščine. 

 

 

 

5. Totoro iz 

Lego kock 

 

 

6. Lego mačji avtobus in Totoro 

 

 

7. Glineni Totoro ... 

 

Opazila sem, da so se fantje začeli dogovarjati tudi mimogrede, ko so se ali 

sprehodili po razredu, ali pa so imeli prosti čas: "Ej, ti s Totoro, js skočm nate, pol 

pa delava vetr." V razredu so tako nastali spontani objemi in prvi spontani plesi 

polke: »Učiteljica, glej, delava veter!" Začela se je simbolna igra, ki je nastala kot 

posledica animiranega filma.  
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8. Totorova stopinja na šolskem igrišču, v bližini dreves ... 

 

Deklic se zgodba ni dotaknila na enak način kot dečkov. Pri njih se ni razvila igra, 

se je pa zato spremenil motiv pri njihovem ustvarjanju in delovanju. Na igrišču so 

našle želode in kmalu so jih začeli nabirati vsi učenci. Otroci so (samostojno) 

sklenili, da bodo nabrali želode (vsi lešniki, storži in orehi so postali pomembni 

plodovi) zato, da bodo lahko posadili mogočen hrast. Tako so dnevno z igrišča v 

razred prinašali različne plodove, pri tem pa so postali zelo pozorni na drevesa, na 

njihova debla in na krošnje. V okolici šole smo kasneje našli celo Totorove stopinje 

in pravo, resnično drevesno votlino. Okrog tega drevesa smo v toplejših dneh 

večkrat začeli z jutranjim krogom. Za učence sta živa narava in veter postala 

neprecenljiva vrednost.  

 

 

 

9. Skrivnostna drevesna duplina 

 

 

10. Jutranji krog okoli Totorovih dreves 
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Zdelo se je, kot da je razred oživel. Zdaj smo vsi skupaj imeli eno veliko skupno 

radost. Učenci so začeli s svojih potovanj in izletov v šolo prinašati želode, lupinice 

orehov in druge plodove grmov in dreves. Vse to je pomenilo, da so bili tam, kjer je 

bil Totoro. Nekateri med nami so ga tudi resnično videli. Prevedla sem tudi eno 

izmed pesmi, ki spremlja uvod animiranega filma. Kar naprej smo jo prepevali - na 

sprehodih, na igrišču, večkrat pa kar tako. Deklice so začele risati Totora in tako 

smo postopno oblikovali poseben Totorov kotiček. Sprva so bili tam le želodi in 

risbice učencev. 

 

 

11. Moj sosed Totoro v pomladnem vrtu 

 

7. OD STRIPA DO LUTKE  

 

Nadaljevala sem tako, da sem jim preprosto rekla, naj izdelajo strip, v katerem 

nastopa Totoro. Razdelila sem jim dolge trakove in čakala. Kmalu so se oglasili 

dečki in začeli razlagati, kaj je to strip in hitro so vsi razumeli. Ampak nihče še ni 

risal. Pomagala sem jim z namigom, naj si predstavljajo, kaj bi se zgodilo, če bi se 
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sami srečali s Totorom. Morda celo skočijo nanj in lahko skupaj z njim delajo veter. 

Zdaj so se v delo vklopile tudi deklice. Večina jih je poustvarila že znano zgodbo 

animiranega filma. Vsi fantje pa so naredili svojo, novo zgodbo. Naslednji dan je 

vsak imel priložnost predstaviti svoj strip. Vsem smo iskreno ploskali. Razred me še 

nikoli ni tako presenetil. Nikoli jih tudi nisem videla tako ponosne, kar priklanjali so 

se in se hkrati zelo pokončno držali. Bilo je čudovito. 

 

 

12. Zgodbe v stripih 

 

Zelo sem jih pohvalila in jim rekla, da bi bila prava škoda, če bi tako dobre zgodbe 

ostale le na papirju.  Naj zaživijo, naj si izdelajo lutke in mala gledališča. Takoj je 

bilo nekaj učencev zainteresiranih za delo. Nisem mogla verjeti. Razred je namreč 

slovel po drugačni naravnanosti. Zdaj so ti učenci začeli prinašati škatle, palčke in 

še druge materiale.  Začeli so me priganjati, naj jim dam to in ono, ter ta in oni 

papir, naj obrežem tukaj in tam, in marsikaj je bilo potrebno zlepiti z lepilno pištolo. 

Nestrpno so priganjali k delu in se borili za tehnično pomoč učiteljice: »Jaz sem zdaj 

na vrsti!« ... Zanje sem postala laborantka ali nekakšna zasebna obrtnica z vsem 

možnim orodjem za zapletena opravila. Oni pa so kovali zgodbe, risali scene, 

izdelovali ploske lutke, izbirali blago za zavese, ga strigli, si med seboj pripovedovali 

svoje načrte, kazali svoje izdelke. Neverjetno so zaživeli - kot bi se prebudili iz 

stoletnega spanca. Žalostilo me je le to, da je ustvarjalo le devet učencev. 
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Učenci so se s svojimi gledališči začeli takoj igrati in gledalci so bili zelo predani. Ker 

pa smo želeli, da si animatorji lahko kasneje pogledajo svoj nastop, smo se odločili, 

da aktivna gledališča oz. predstave tudi posnamemo. Delati s kamero in opazovati 

dogajanje skoznjo je imel možnost vsak učenec. Dogajalo se je, da je eno in isto 

gledališče doživelo več predstav, seveda z različnimi zgodbami. Dečki so dejansko 

ponovno ustvarili čisto novo zgodbo. Nekaj deklic pa se je držalo klasične zgodbe. 

Izdelali so si nekaj čudovitega, nekaj, kar je krasilo šolo in je hkrati v njihovih rokah 

lahko vsak dan zaživelo. Naredili so si igračo. 

 

 

 

13. Mini gledališče - Gremo na izlet 

 

 

14. Mini gledališče - Piknik ... 

 

 

 

15. Mini gledališče - S Totorom najdem zaklad 

 

 

16. Mini gledališče - Polnočno potovanje s 

Totorom 
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17. Mini gledališče - Zimsko kepanje s Totorom 

 

 

Učence sem želela usmeriti tudi v ustvarjanje dramske igre, ki naj bi prinesla še več 

medsebojne dinamike in usklajevanj, zato sem posegla v tok dogajanja s predlogom, 

da bi bilo dobro, če bi zgodbe s Totorom tudi zaigrali. Presenetljivo je bilo, da so se 

zelo spontano oblikovale tri skupine. Skupaj so (znotraj skupin) učenci kovali 

zgodbe, bilo je veliko idej in hitro se je dalo opaziti, kdo je vodja posamezne skupine. 

Prosila sem jih, naj si svoje ideje narišejo v zvezek.  
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18. Nastajanje nove zgodbe 

 
 

19. Na potovanje z mačjim avtobusom 

 

 
 

20. Jaz in Totoro 

 

 

Naslednji dan, ko so nadaljevali, sem jih posnela s kamero. Od zdaj naprej je šlo 

zares. Vse tri skupine so želele vsak dan imeti vajo. Med igro oz. vajo se je seveda 

dogajalo, da so si izmislili še kaj novega, ali pa so ugotovili, da jim manjka še to in 

ono. Pravzaprav so svoje igre ves čas prekinjali in se na novo dogovarjali – izgledalo 

je, da je več zabave prav v tem – v tkanju zgodbe. Ena skupina si je izdelala 

ogromne lutke (želeli so biti zadaj za lutko – bili so sami dečki) in so že prvič zelo 

presenetljivo dobro zaigrali. Spontano je prišla tudi potreba po glasbi in tako smo 

hitro vključili glasbo iz animiranega filma.  Zdelo se je, kot da je Totoro resnično 

med njimi. Otroci so ga celo sanjali. Opazila sem tudi, da so veliko lažje gledali 

posnetke svojih malih gledališč od posnetkov, v katerih so nastopali v živo.  
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21. Telesne lutke – Vsi skupaj gremo na morje 

 

8. SENČNE LUTKE 

»Senčne lutke predstavljajo poetični, neresnični svet in otroku pomagajo, da z 

njimi predela različne strahove.«  

Edi Majaron (2002b) 

Vzporedno z našim gledališkim projektom oziroma dogajanjem smo pri pouku 

glasbe obravnavali glasbeno pravljico Peter in volk, skladatelja Alexandra Nevskyja 

(Prokofieva). Da bi si učenci bolj nazorno predstavljali, kateri lik v zgodbi predstavlja 

določeni instrument v glasbi, sva z učiteljico učencem predvajali uprizoritev zgodbe 

z glasbeno podlago in senčnimi lutkami. Posnetek sva našli na You Tube in avtor ni 

znan (prav tega posnetka se ne da več najti, lahko pa najdemo podobne). Otrokom so 

se zdele senčne lutke zelo zanimive. Rekla sem jim, da takšno pravljico znajo tudi 

sami uprizoriti in morda bi na takšen način lahko naredili Totorovo zgodbo. Takoj, 

ko je bila ideja vsajena vanje, ni bilo več poti nazaj. Zdaj so že vedeli, da zmorejo, 

zdaj so tudi vedeli, da njihove ideje lahko zaživijo in hkrati so postali tudi bolj 

samozavestni. Nekaj dni so me priganjali, kdaj bomo že lahko delali »sončne« lutke, 

ker pa sem bila takrat zaposlena še z dugimi stvarmi in nisem imela časa pripraviti 

vsega potrebnega, sem jih malo ustavljala s tem, da morajo najprej ustvariti zgodbo. 

Vem, da to ni bilo ravno potrebno, a sem jih s tem lahko za kratek čas zaposlila z 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj1peeBzZXMAhWISRoKHZAFD_8QFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlexander_Nevsky_%28Prokofiev%29&usg=AFQjCNEMjb6SFfbaDO0gYdcZefw5hmC8dQ&bvm=bv.119745492,d.bGs
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj1peeBzZXMAhWISRoKHZAFD_8QFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlexander_Nevsky_%28Prokofiev%29&usg=AFQjCNEMjb6SFfbaDO0gYdcZefw5hmC8dQ&bvm=bv.119745492,d.bGs
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delom. Polni idej, želje in hrepenenja po novi zanimivi dinamiki, niso nič ugovarjali. 

Hitro so se sami oblikovali v skupine, pri meni so si le priskrbeli listne pole za 

njihove načrte in že so bili polno zaposleni. Otroci so me še naprej presenečali. Nič 

več niso godrnjali, se prepirali ali tekmovali in iskali trenutkov za konflikt. Učilnica 

je postala prijeten, delavniški ambient. V tej fazi njihovega ustvarjanja sem se celo 

lahko usedla in jih v miru opazovala. 

 

 

 
22. Načrtujeva novo zgodbo 

 

 
23. In potem ... 

 

Že naslednji dan sem v učilnico prinesla reflektor in postavljanje paravana se je 

začelo. Najprej smo samo napeli platno in za njim prižgali reflektor. V tem trenutku 

se mi je zdelo ključno to, da jim prepustim opazovanje svetlobe in senc. Kar dva dni 

so skakali malo pred paravanom, malo zadaj, se smejali sencam in nastopom drug 

drugega. Veselilo me je to, da se za platnom sproščeno pačijo in da jih sence zelo 

zabavajo. Počasi smo za platno postavili prevrnjeno mizo, za katero so se kasneje 

lutkarji lahko skrili. Nanjo smo prilepili nekaj dreves in rastlin, saj ima živa narava 

velik pomen v Totorovem življenju. 

 

 

 

24. Totoro pride v gozd 
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25. Postavljamo paravana 

 

Na podlagi svojih skic in načrtov so začeli izdelovati še senčne lutke.  

 

 
 

26. Nastajajo senčne lutke 

 
 

27. Zdaj se bo pa videlo, da se Totoro smeji 

 

 
Ponovno je sledilo raziskovanje in prva doživljanja nove aktivnosti. Kmalu so 

začutili, da je potrebno narediti seznam, ki bo določal, katera skupina je na vrsti za 

igranje. Ko smo ga oblikovali in ga obesili na tablo, so se začele prave gledališke 

predstave s senčnimi lutkami. 
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28. Raziskujemo svetlobo in sence 

 
 

29. Učilnica je gledaliče 

 

 
Sprva sem snemala vse, kar so uprizorili, kasneje to enostavno ni bilo več mogoče, 

niti smiselno, kajti predstave niso bile več načrtne, vse bolj so postajale navdih 

trenutka. Precenila sem, da je bolj pomembno doživetje in izkustvo, užitek in 

sproščena dinamika, kot pa da je vsakič vse urejeno in pripravljeno tudi za 

snemanje. Vseeno pa smo uspeli posneti preko 36 posnetkov. Sprva smo si vse 

posnetke naslednji dan tudi ogledali. Učenci so se zelo muzali in smejali, vidno so 

bili navdušeni in zadovoljni. Najbolj smešne posnetke so želeli videti večkrat, za vse 

to smo si vzeli tudi čas. Čas podaljšanega bivanja je postal popolnoma posvečen 

gledališkemu dogajanju. Vsaka skupina je potem večkrat uprizorila svoj nastop. To 

jih je zelo veselilo, vedno je bilo kaj drugače, sproti so spreminjali elemente v zgodbi, 

ena skupina dečkov pa je celo ustvarila Totorove dogodivščine v nadaljevanjih.  

 

 

30. Senčne lutke 



Krek, T. (2016). Moč gledališke igre . Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

57 
 

Ponovno sem lahko zelo nazorno opazila pozitivne spremembe pri učencih. Tokrat 

so v gledališkem dogajanju sodelovali čisto vsi učenci iz razreda, razen ene 

deklice. Na primer, dečka z aspergerjevim sindromom - La. in Ne. sta se šele čisto 

ob koncu oblikovala v skupino, pravzaprav sta ostala drug drugemu. Oba sta 

izdelala svojo lutko, o zgodbi pa nista razmišljala. Imaginacija jima je bila tuja. 

Deček Ne. se je na svojo lutko celo tako navezal, da jo je vsak dan nosil s seboj 

domov, posledično se mu je kvarila in ves čas smo mu jo morali popravljati. Za 

lutko ga je zelo skrbelo. Njun nastop je bil zelo kratek in precej tehničen, vseboval je 

dva kratka stavka. A izkušnja je bila zanju zelo pomembna. Všeč mi je bilo, ker sta 

bila ponosna na svojo predstavo in sta jo želela ponavljati. Kljub temu, da je bila 

vsakič znova bolj skromna. 

Deček Bo. se je prelevil iz najbolj motečega in najbolj nemotiviranega učenca v 

najbolj zagnanega priganjača in izkazalo se je, da mu je kljub visoki motiviranosti 

za nove aktivnosti precej nerodno nastopati. Ne glede na to je želel biti s svojo 

skupino ves čas na vrsti. Sprva je z njimi le čepel za paravanom, malce je premikal 

lutko sem in tja in zbiral pogum, da bo lahko rekel kaj pomembnega. Počasi mu je 

to tudi uspelo. Končno je lahko začutil ponos. Vsi smo ga zelo pohvalili. Pohvalo je 

zdaj že znal sprejeti in mu je tudi veliko pomenila.  

Deklica Tr. (iz albansko govorečega okolja) žal ni sodelovala pri nobeni aktivnosti do 

sedaj, izdelala je le nerazumljiv strip. Žal še vedno ni govorila z nikomer, se pa je 

zelo vidno zabavala kot gledalka.  

Deklici Ni. in Il. (iz bosansko govorečega okolja) sta nas vse popolnoma presenetili. 

Dve tihi, zadržani, zelo umirjeni in redkobesedni deklici sta zdaj prevzeli vodstvo. V 

svojo skupino sta povabili še nekaj deklic in sta idejno vodili dogajanje. To je bilo 

lepo opazovati. Še posebej zato, ker sta v svojih nastopih zelo pazili na pravilno 

slovensko izreko. Hkrati pa sta si odprli vrata domišljije. Ekrat sta nas s svojo 

zgodbo popeljali na morje, drugič v vesolje. Cel razred je bil navdušen nad njunima 

kreacijama. 

Med nastajanjem gledaliških predstav smo v razredu odkrili komedijanta. Deček 

An. je znal poskrbeti za sproščeno vzdušje in v svoje predstave je vključeval 

življenjske polomije, kot so: nujen obisk zobozdravnika, težave s prevrnjenim 

drevesom, urgentna pomoč hišnika ... Vse to pa je bilo ovito v rahel, a posrečen 

cinizem. 
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Med nastajanjem predstav so učenci postali pozorni tudi na tehnične elemente 

gledališča senčnih lutk. Ugotovili so, da je lutke potrebno dvigniti nad rob mize, a 

ne preveč in ne premalo, da lutk med predstavo ne smejo prekrivati, ter to, da se 

glava lutkarja ne sme videti na platnu. Za takšne popravke med samo predstavo so 

si omislili častno mesto prišepetovalca, ki je sedel skrit ob robu paravana in je 

včasih prišepnil kašno pomembno pripombo. 

Nastop za starše 

Nekje v mesecu maju se je učencem porodila ideja, da v svoje improvizacijsko 

gledališče povabimo še starše; učenci so namreč želeli pokazati, kaj zmorejo. 

Napisali smo vabilo in hkrati izdelali posodo za prostovoljne prispevke, katere je 

razred namenil šolskemu skladu. To je bilo veliko, nesebično dejanje učencev. 

Žal pa starši niso imeli občutka, da smo naredili kaj posebno spektakularnega – 

pričakovali so klasični model predstave, za katero se otroci dolgo učijo besedila na 

pamet. Z učiteljico sva sicer v uvodnem govoru pojasnili, da so gledališke predstave 

delo otroških improvizacij in da se besedil učenci niso učili na pamet. A kljub temu 

na koncu nihče ni ničesar pohvalil, niti niso pokazali navdušenja. Ne glede na to – 

otroci so imeli za seboj konkretno osebno izkušnjo, nekakšno preobrazbo, zorenje, 

umestili so se v skupino, povezali so se med seboj, začeli so se igrati in razvijati 

domišljijo.  

 

 
 

31. Novo potovanje 
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9. NADALJEVANJE 

 

Seveda se tu projekt ni zaključil. Nekaj dni po nastopu za starše je učenka Ta. v 

šolo prinesla skupek zlepljenih listov, ki so bili lično poslikani in popisani. Izdelala 

je slikanico z naslovom »Totoro in zaklad«.  

 

 

 

32. Totoro in zaklad 
 

 

 

33. Knjiga, str. 1. 

 

 

34. Knjiga, str. 2. 

 
 

35. Knjiga, str. 3. 

 
 

36. Knjiga, str. 4. 
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Prebrali smo jo kot pravo, pravkar natisnjeno otroško slikanico. Čisto na koncu pa 

je bil nanjo prilepljen še pravi zaklad, ki se ga je dalo pojesti – čokolada. Takšne 

knjige pišejo samo otroci. Slikanica je bila zdaj povod za nekaj povsem novega, za 

novo aktivnost, ki se je spontano ponudila. Kar nekaj učencev je začelo razvijati 

idejo o tem, kako bodo tudi oni napisali knjigo o Totoru. In res so jih napisali kar 

nekaj. Brez kakršne koli pomoči učiteljice. Slikanice sem jim pomagala le »vezati«. 

Deček Škr. E. se je celo lotil potopisnega romana, ki je imel šest delov, z naslovom 

Totoro in družina. Njegovo delo pa je posledično spontano rodilo popolnoma novo 

aktivnost – risanje zemljevidov za pustolovščine in iskanje zakladov.  Kam vse bi še 

prišli, če se ne bi šolsko leto počasi bližalo koncu ...  

 

 
 

37. Zemljevid za novo pustolovščino 

 

 
 

38. Ko smo prispeli do otoka ... 

 
 

39. Otok zakladov 

 
 

40. Globoko v jami je bila princesa z bleščečo 

obleko 
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41 Skrivnostni otok 

 

 
 

42. Moj zemljevid do skritih 

zkladov, takole je bilo 

 
 

43. Ko smo našli skrinjo, smo bili veseli .. 

 

Vsa ta manija risanja zemljevidov je v učencih vzbudila zanimanje za svet, za 

raziskovanje novih kontinentov in njihovih posebnosti. Tako se je nekega dne rodila 

nova gledališka igra s senčnimi lutkami, z naslovom Azijska narava. Dve najbolj 

tekmovalni učenki Za. in Kl.  in zelo ustvarjalen deček Fi. so se povezali in nam z 

malo vaje predstavili fascinantno igro.  
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Azijska narava je zgodba o živalih afriške divjine (lev, žirafa, slon, papiga), katerih 

idilično življenje prekinejo divji lovci.  

 V prvi improvizacijski igri po divjem lovu na sceno pride deklica in zgroženo 

nagovori divje lovce, naj ne uničujejo narave. V sami igri igralci najdejo rešitev – 

lovci obljubijo, da tega ne bodo več počeli.  

 

 

 
44. Vaja 

 

 

 

45. Vaja z izboljšano sceno 

 

 V drugi improvizacijski igri nastopa že več igralcev. Poleg živali, divjih lovcev in 

deklice nastopa še Totoro in njegov mačji avtobus. V igri idilično življenje 
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afriških živali zopet prekinejo lovci iz vasi. Takrat pa deklica na sprehodu sreča 

Totora, ki želi pozdraviti vse živali. Ugotovita, da živali ni, ker so bili lovci na 

delu. Deklica zopet opozori lovce, naj tega ne počnejo, saj uničujejo naravo. 

Lovci potožijo, da v vasi nimajo nič hrane, nič mesa, a da so na lovu uporabljali 

le uspavalne naboje. Uspavane živali se počasi prebudijo in deklica poskrbi, da 

jih Totoro s svojim mačjim avtobusom odpelje na varno. Lovci se vrnejo, da bi 

ponovno lovili, a ne najdejo nobene živali. Razočarani ugotovijo, da bodo v vasi 

morali povedati, da niso našli nobene živali. Na pomoč jim priskoči deklica z 

novim nasvetom, naj gredo v gozd in naj si ujamejo kakšno majhno živalico. 

 

 

 
46. Azijska narava 

 

 
47. Azijska narava s Totorom 

 
  

 

 
48. Totoro reši živali 

 

S to predstavo, ki je predstavljala velik dosežek učencev, smo tudi zaključili šolsko 

leto. 
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10. SOCIALNA KLIMA IN BLOBOVO DREVO (»Blob Tree«)  

 

Pred samim delom sem predvidela, da bo s pomočjo gledališke igre prišlo do 

pomembnih sprememb v socialnem vedenju, socialni klimi in samopodobi 

posameznikov. Da bi dobila najboljšo sliko tega, kako se posameznik doživlja v 

razredu, ali kako se počuti, sem za to izbrala najbolj slikovit pripomoček - Blobovo 

drevo avtorja Wilsona (2011). Z njim sem tako lahko opazovala spremembe v 

socialnem razvoju posameznika znotraj skupine. 

 

Kdo oziroma kaj so Blobi? Wilson (2011) 

 

 
49. Blob, Wilson (2011) 

 

 

50. Blob in Blob, Wilson 
(2011) 

 

 

51. Blob, Wilson (2011) 

 

Blobi so preproste sličice, ki prikazujejo le različna razpoloženja in občutenja ljudi. 

Ukvarjajo se z globokimi vprašanji z uporabo primarnih jezikov, ki se jih naučimo že 

v otroštvu – gre za čustvena razpoloženja in govorico telesa. Prav zato lahko Blobe 

uporabljamo že pri štiriletnih otrocih in tudi pri odraslih. Blobi niso niti moški niti 

ženske, niti mladi ali stari, evropski ali afriški, staromodni ali moderni. Ne moremo 

jih kulturno opredeliti. Komunicirajo brez besed in predstavljajo najboljše in 

najslabše v nas. Nikoli nam ne sugerirajo, kaj moramo in česa ne smemo storiti. 

Najpomembnejše pa je prav to, da pri njih ne obstaja prav in ne narobe in lahko jih 

interpretiramo na sto različnih načinov. 

Vsaka sličica je sredstvo za pogovor; lahko predstavlja problem, ki ga je potrebno 

rešiti, ali pa je zgolj sporočilo, glede katerega se je potrebno pogovoriti. Zelo verjetno 

je, da bodo različni ljudje sličice interpretirali različno. S tem ni nič narobe, saj vsak 

izmed nas gleda na svet skozi svoje oči. Prav to, da dopustimo drugim, da delijo 
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svoje občutke in različne poglede z nami, nam omogoča razumeti in ceniti drug 

drugega. 

Tudi v šoli spodbujamo otroke, da prepoznajo in razumejo svoje občutke in čustva, 

in da jih obvladajo. Za vsakega od nas je čustvena pismenost potovanje lastnega 

razumevanja. Blobi so lahko odlično orodje na tej poti in so primerni za vse starosti. 

Kako uporabljati Blobovo drevo? Wilson (2011) 

Drevo – predstavlja prostor, skupino ali organizacijo. Lahko predstavlja družino, 

klub, skupino prijateljev, cerkev, šolo, pisarno, nogometno ekipo, skupino ljudi, ki 

potuje z avtobusom, množico prijateljev, razred ali celo samo sebe. Drevo ni 

omejeno na eno samo mesto, mogoče ga je uporabiti v vsakem kontekstu. Tam pod 

drevesom je trava in na veji drevesa je vrv, s katero se lahko gugamo. Le kaj to 

lahko predstavlja? Morda varnost, vodenje, ločitev, zabavo ali brezbrižnost? Razlaga 

je lahko odvisna od tega, kako se počutimo, ko opazujemo Blobe, in seveda od tega, 

kakšen dan imamo!  

Blobi – so različne sličice, ki izražajo različne občutke. Zelo pomembno je, da 

uporabljamo ime Blob, namesto on ali ona, saj so Blobi brezspolni in brezbarvni. 

Zastavljamo lahko vprašanja, kot so: "Kako pa misliš, da se ta Blob počuti?« ali 

»Kateri Blob misliš, da je najbolj žalosten in zakaj?" Ti nevtralni izrazi vključujejo 

vsakogar in ohranjajo funkcijo Blobov odprto, kolikor je le mogoče. Blobi na 

drevesu so v medsebojni interakciji, prav tako so v interakciji z drevesom. Na 

drevesu imajo svoje izbrano mesto ali pa šele skušajo priti nanj. Vsi ti položaji so 

vredni razmisleka. Nekateri ljudje izbirajo med Blobi na dnu drevesa, spet drugi se 

nagibajo naravnost k tistim na vrhu. Izbor Bloba je povezan s tem, kako se oseba 

počuti v danem trenutku.  

Trava – pod drevesom in okoli njega je trava. Se pravi, obstaja prostor, kamor bi 

lahko šli, ko bi nehali plezati po drevesu. To ni nujno negativno mesto. Tja se lahko 

umaknemo po napornem dnevu in se tako sprostimo odmaknjeni od skupinske 

dinamike. Torej trava lahko predstavlja kraj za oddih ali pa tudi prostor opozicije, 

glede na to, kaj se odgaja na drevesu. Zato je vredno raziskati, zakaj si ljudje 

izberejo mesto na travi. Pri tem upoštevamo tudi bližino drevesa, saj spet daje 

namig o tem, kaj ljudje občutijo v danem trenutku. 
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52. Blob Tree, Wilson, P. (2011). Big Book of Blobs. 
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Blobovo drevo in merjenje socialnega razvoja skupine 

Glede na različne svobodne možnosti uporabe in interpretacije sem se odločila, da 

bom opazovala medsebojno interakcijo med učenci, njihovo medsebojno povezanost 

in spremembe v razpoloženju oz. občutenju posameznika. Podatke sem zbirala 

štirikrat in sicer: 

 prvič, v procesu nastajanja malih gledališč (26. marca), 

 drugič, po uspešnem skupnem gledališkem projektu s senčnimi lutkami, po 

nastopu za starše (25. maja) , 

 tretjič, v zadnjih šolskih dneh meseca junija (16. junija),  

 četrtič, v prvih mesecih novega šolskega leta (23. novembra, v novem šolskem 

letu), ko so bili že v drugem razredu. 

Učenci so dobili naslednje navodilo: 

Ko sem učencem delila liste Blobovih dreves, sem opazovala njihovo navdušenje 

nad Blobi. Med seboj so si kazali Blobe na listu in mnogi so se jim zdeli smešni. 

Slišala sem stavke: »Poglej tega, ha ha ...« in »O, ta se pa kuja, ha ha ...« Nekaj časa 

sem jih pustila, da so si celo Blobovo drevo dobro ogledali in da so dobro raziskali 

vse različne Blobe na njem. Nato pa sem jih preprosto vprašala, če se najdejo na 

sliki. Če se najdejo, naj se pobarvajo z rdečo barvico, prijatelja pa naj pobarvajo z 

modro barvico. Takšno navodilo so dobili vsakič. Všeč mi je bilo, da jih je to 

zabavalo. Hkrati pa sem opazila, da nekaj učencev zelo resno razmišlja o sliki. 

Pomembna zapažanja pri posameznih učencih 

Nekaj pomembnih sprememb (v vsakdanji razredni dinamiki, kot tudi na Blobovem 

drevesu) v doživljanju samega sebe znotraj razreda sem opazila pri dečku Bo., pri 

deklici iz albansko govorečega okolja Tr. in pri dveh dečkih z aspergerjevim 

sindromom La. in Ne.. Zanimivo je bilo tudi opazovati Blobe dečka Ti. in dečka Leo. 

Pri drugih ni bilo izrazitih oz. pomembnih sprememb. 

Deček Bo.: Pred uvajanjem gledaliških delavnic v razredu je bil moj opis dečka 

takšen: stalno moti pouk, povzroča različne moteče zvoke, ropota s premikanjem 

predmetov, nikoli ne sledi navodilom, zanimajo ga mračne zgodbe, vojaške bitke in 

vojaško orožje. Je zelo nemiren, razdražen, divjaški, fizično nasilen, verbalno žaljiv, z 

močno trmo in jezo, nezainteresiran za vsakršno šolsko delo ali aktivnost. Med 

umirjanjem ali poslušanjem pravljic je pogosto glasno izgovarjal besede, katerim so se 
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potem otroci smejali. Učiteljicama se pogosto posmehuje ali pa ju ignorira. V šolo 

prinaša orožje ali pa ga je izdeluje iz kock. Pogosto spotika učence, rivalsko draži 

dečke, deklice boksa v trebuh. Med poukom pogosto leži na tleh. Njegova fina 

motorika je zelo okorna. Ob lastnih uspehih in pohvali učiteljice deluje zelo 

sramežljivo. 

Kako se je to videlo na Blobovem drevesu? 

Deček se je v prvem in drugem merjenju pobarval kot Blob, ki pada z drevesa. Med 

tem, ko je barval svoj Blob, je bil vidno nezadovoljen.  

V prvem merjenju sem razumela, da se počuti kot padajoči Blob. A v drugem me je 

to malo presenetilo. Namreč, deček je v tem obdobju že kazal interes za šolsko delo. 

Začel je objemati sošolce in učiteljici, večkrat se je sošolcem za šalo usedel v 

naročje. Pravljice in zgodbe je poslušal z zanimanjem in pogosto me je priganjal k 

ustvarjalnemu delu – še posebno k delu s senčnimi lutkami, saj si je želel veliko 

nastopati. Kljub začetni tremi in notranji stiski je postal zavzet lutkar in tehnični 

vodja predstav. Opazila sem tudi, da je začel spoštovati dogovore in se prijateljsko 

povezovati s sošolci. Zdaj je tudi že znal pokazati, da mu pohvala veliko pomeni. 

Očitna sprememba v njegovem vedenju se je na Blobovem drevesu pokazala šele v 

tretjem merjenju (ob koncu šolskega leta), ko se je pobarval kot najbolj zadovoljen 

Blob, ki stoji na samem vrhu drevesne krošnje. Pri tem me je najbolj osrečilo to, da 

je tokrat svoj Blob barval z voljo in veseljem. V četrtem merjenju (v novem šolskem 

letu) pa si je izbral prijetno, varno in zabavno mesto, na gugalni vrvi. Na Blobovem 

drevesu je vedno izbiral Blobe, ki niso v interakciji z nikomer. 

Deklica Tr.: Deklica ni govorila z nikomer, ker ni razumela slovenskega jezika, je pa 

večkat slonela ob deklicah in opazovala njihovo risanje – to jo je zabavalo. 

Deklice nisem uspela motivirati niti za sodelovanje v gledaliških delavnicah niti za 

delo z lutkami. Vedno je bila med nami, z veseljem je opazovala druge pri delu in 

nastopih, sama pa je zavračala delo in sodelovanje. Žal v celem šolskem letu z nami 

ni spregovorila. Opazovanje njenih Blobov se mi je zdelo zaskrbljujoče. V prvem 

merjenju se je videla kot najsrečnejši Blob v samem vrhu drevesa; v drugem kot 

Blob, ki stoji na travi in veselo opazuje dogajanje na krošnji (iz samega vrha krošnje 

je stopila na travo); v tretjem merjenju (ob koncu šolskega leta) je izbrala Bloba, ki 

žalostno visi na najnižji veji drevesa. V četrtem merjenju pa je pobarvala Bloba, ki 

ga ne vidimo v obraz, odmaknjen je od dogajanja, sedi na veji in nam kaže hrbet.  
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Dečka Ne. in La.: Dečka z aspergerjevim sindromom sta pri šolskem delu uspešna, a 

počasna, fina motorika in groba motorika sta okrnjeni. Njune ilustracije so brez vsake 

imaginacije. Ne navezujeta socialnih stikov. Deček La. se razživi ob deških 

pretepaških igrah, Ne. pa navezuje stike in išče pozornost tako, da je grob do 

sošolcev. 

Zelo pozitivno me je presenetila prav njuna vključenost v ustvarjalno gledališko delo 

našega razreda. Omenila sem že, da sta uspešno in radostno zaigrala kar nekaj 

predstav. O njunem socialnem napredku zelo zgovorno pričajo Blobi. Namreč, v 

prvem merjenju sta si izbrala Bloba, ki je sam in ni z nikomer v interakciji. La. si je 

izbral Bloba, ki veselo stoji na polici v sredini drevesa. Deček Ne. pa si je izbral 

Bloba, ki žalostno, s prekrižanimi rokami sedi na robu drevesne krošnje. To se mi je 

zdelo še posebej zanimivo, saj je bila takšna dejanska slika njegovega 

vsakodnevnega počutja. Pogosto je bil razočaran nad socialnimi interakcijami in 

pogosto je bil karan zaradi neprimernega vedenja, zato je pogosto na podoben način 

sedel na stolu ob robu učilnice. V drugem merjenju (po skupni radostni izkušnji in 

izvedbi mnogih predstav s senčnimi lutkami) oba dečka presenetita z izbiro Blobov. 

Bloba obeh dečkov sta zdaj predstavljala prijetno socialno interakcijo. Sebe sta 

pobarvala kot Bloba, ki sedi objet z drugim Blobom. Ta drugi Blob, s katerim sta 

bila objeta, sta pobarvala z barvo, ki je označevala prijatelja (dejansko sta mislila 

drug na drugega). Zelo podobna slika je pri obeh ostala do zadnjega merjenja. To se 

je tudi kazalo v dnevnem dogajanju v razredu. Pogosto sta stala skupaj in deček Ne. 

je postal bolj veder. 

Deček Leo.: Opis dečka pred gledališkimi dejavnostmi: se ne igra, niti ne vključuje v 

igro, zelo nesproščeno vedno sedi za mizo in riše tehnično dovršene risbe – to od 

njega zahteva njegova mama. Zelo veliko lastne moči usmerja v to, da se ne sprosti 

ali razživi preveč. 

Njegov Blob je v vseh štirih merjenjih ostal isti in to prav tisti, ki ima prijetno, varno 

in zabavno mesto, na gugalni vrvi pod drevesno krošnjo. Tako je tudi v resnici 

izgledalo njegovo bivanje v učilnici; za mizo v individualni zabavi z barvicami. 

Deček Ti.: Opis dečka pred gledališkimi dejavnostmi: pozitven, učno uspešen, 

prijeten, nekonflikten, pošten in altruističen. Pogosto prebira raznovrstne slikanice. 

Njegov altruizem se je lepo pokazal pri izbiri Blobov, saj je v prvih dveh merjenjih 

izbral Bloba, ki na travi ob deblu prijazno pomaga drugemu Blobu povzpeti se na 
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drevo. V kasnejših merjenjih pa je izbral nasmejanega Bloba, višje v drevesni 

krošnji. 

Splošna slika razredne socialne interakcije 

Prvo merjenje: Izbranih je bilo kar 16 Blobov, ki stojijo ali sedijo samostojno in 

niso v interakciji z drugimi Blobi; večina učencev je izbrala Bloba na vrhu drevesne 

krošnje. 7 učencev je izbralo Blobe v interakciji z drugimi Blobi. Izbrana sta bila 

tudi dva žalostna Bloba.  

Drugo merjenje: Izbranih je bilo 9 Blobov, ki stojijo ali sedijo samostojno in niso v 

interakciji z drugimi Blobi. Povečala se je izbira Blobov, ki so v interakciji z drugimi 

Blobi – 12; največ učencev je izbralo Bloba, ki je v objemu z drugim Blobom. Izbran 

je bil en žalostni Blob, trije učenci so izbrali Bloba, ki se zabava na gugalni vrvi. 

Tretje merjenje: Na koncu šolskega leta se slika na Blob drevesu spremeni, le še 4 

Blobi stojijo samostojno, ostali so v interakciji z drugimi Blobi, ali pa se veselo 

zabavajo na gugalni vrvi. Še vedno je en Blob žalosten. 

Četrto merjenje: V novem šolskem letu je 6 učencev izbralo Blobe, ki stojijo 

samostojno, vsi ostali so izbrali Blobe v prijetni interakciji z drugim Blobom ali pa 

Blobom, ki se zabava na gugalni vrvi. 

Analiza: Glede na opis razredne klime in posameznih učencev na začetku poglavja 

so rezultati prvega merjenja pričakovani. Pred načrtnim delom gledališkega 

ustvarjanja se večina učencev med seboj ni povezovala. Na Blobovih drevesih se 

prav tako pokaže tudi disciplinska problematika – dečki z nasilnem vedenjem so se 

na drevesu označili kot žalostne, padajoče, ali kot Blobe na obrobju. Do večjih 

vedenjskih in socialnih sprememb pri posameznikih in posledično v celotni skupini 

je prišlo šele, ko so se vsi učenci razreda vključili v gledališko dogajanje s senčnimi 

lutkami – to potrdi tudi analiza Blobovih dreves, a se je sprememba oz. napredek 

bolj jasno pokazala šele pri tretjem merjenju. 

Zaradi ustvarjalne dinamike in visoke motiviranosti učencev se je znotraj njih 

samih pojavila potreba po disciplini, po kontinuumu in prijetnih medsebojnih 

odnosih. Postopno so razvili autokorektivne tehnike in pristope, s katerimi so 

skrbeli, da so se lahko konstruktivno dogovarjali, usklajevali kompromise in 

ohranjali ustvarjalno vzdušje. Čeprav je disciplina na splošno stvar učitelja, so 
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sedaj učenci spontano sami prevzeli odgovornost zanjo. Med seboj so se opozarjali, 

si razlagali možne posledice: »Kaj bo, če ne bo ...«, oz. »Kaj bo, če bo ...«. Skupna 

radost in skupni cilj sta jim omogočila osebnostno rast. Disciplinske težave niso 

povsem izginile, a so učenci uspeli razviti prijetno razredno klimo, obogatili so 

medsebojno komunikacijo in začeli so uživati v medsebojnem druženju. In, če so 

prej delovali apatično, so sedaj delovali zavzeto, ustvarjalno, dinamično, 

raziskovalno, zainteresirano, radostno in ponosno. 

Pomembne osebne ugotovitev so, da 

 če učitelj verjame v svoje delo,  

 če načrtno in predano vztraja pri kreativnem in dinamičnem pouku in razredni 

dinamiki (kjub temu, da to od njega zahteva več pripravljanja, manj prostega 

časa ter več dela), 

 če učencem da možnost in čas, da se izrazijo, 

 če jim prisluhne in jim dopušča svobodo izražanja, 

 (Kroflič, 2007) če se pri pouku in skozi pouk ukvarjamo z umetnostjo, 

potem se rezultati in spremembe pri učencih zagotovo poznajo na 

 področju razvoja domišljije, 

 na razvoju pozitivne samopodobe, 

 okrepi se jim samozavest,  

 pridobijo in oblikujejo si sposobnosti socialnih veščin, 

 jezik neverbalne komunikacije spodbudi govorni razvoj, 

 razvijejo empatijo, 

 postanejo ustvarjalni, 

 (Kroflič, 2007) preko ukvarjanja z umetnostjo pri učencih razvijamo vrsto 

človekovih osebnostnih lastnosti: občutek varnosti, pomembnosti, sproščenosti. 

 

»If the emotions are free the intellect will look after itself.« 

Alexander Shuterland Neill 

http://www.azquotes.com/quote/755344
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ZAKLJUČEK 

 

V razredu  učencev, v katerem ni bilo opaziti otroške igre in je bila dnevna stalnica 

disciplinska problematika, nam je z načrtno gledališko igro in umetnostjo uspelo 

dvigniti motivacijo za šolsko delo. Učenci so ob tem napredovali tudi na področju 

razvoja domišljije, pozitivne samopodobe, mnogim učencem se je okrepila 

samozavest, napredovali so na področju socialnih veščin, govornega razvoja, učenci 

so se začeli med seboj kreativno povezovati, izboljšali so se medosebni odnosi in 

pojavila se je spontana igra. V razredu se je čutila prijetna sproščena razredna 

dinamika. 

Do manjših sprememb na področju socialne dinamike je prišlo že po načrtovanih 

gledaliških delavnicah, do večjih sprememb v delovanju posameznikov in celotni 

razredni klimi pa je prišlo ob ustvarjalnem delu s senčnimi lutkami. 

Najbolj zanimivo pa je to, da smo nehali sedeti v krogu in razpravljati o tem, kaj se 

sme in česa se ne sme početi, katere stvari koga prizadanejo in kako kdo to doživlja 

(to je lepo – to pa ni, kaj bi pa ti naredil). Iz dnevne rutine sem izključila socialne 

razprave in »prevzgojne« slikanice. Razredne dinamike ali bivanja v razredu nisem 

več obvladovala od zunaj, pač pa sem jo začela odpirati iz samega izvornega bistva – 

iz učencev samih. Z njihovimi sposobnostmi in primarnimi težnjami po igri in 

kreativnem delovanju mi je uspelo to, da nisem bila več moralna prikazen, ampak 

sem postala del njihovega ustvarjanega procesa. Otroci so se tako lahko izrazili, 

izživeli in dokazali z ustvarjalnim delom ter s pomočjo improviziranih gledaliških 

trenutkov in s pomočjo lutk.  

Vsekakor takšen način dela zahteva precej časa, ki ga klasični pouk ne more 

ponuditi. Nam je to uspelo, ker sem učence poučevala pri pouku in podaljšanem 

bivanju hkrati. Večino ustvarjalnih gledaliških aktivnosti smo izvedli in izpeljali v 

času podaljšanega bivanja, tako je pouk lahko nemoteno potekal. Opažam pa, da je 

pouk v prvih razredih devetletne osnovne šole postal tempiran in preobremenjen z 

načrtnim opismenjevanjem in z obogatenimi učnimi načrti. Res je, da učenci 

mentalno vse to zmorejo, a se velik primanjkljaj preproste otroške domišljijske igre 

(za katero ni več časa) in drugih umetniških področij pokaže na socialnem in še 

mnogih drugih področjih otrokovega razvoja. Od spretnosti in od prepričanja 
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učiteljice pa je odvisno, kako in koliko bo pouk prepleten z domišljijskim in 

ustvarjalnim delom.  

Veseli me, da sem imela priložnost in možnost vse to izpeljati in doživeti. Dodatno 

pripravljanje za šolsko delo in veliko več domačega dela se je obrestovalo. Še najbolj 

pa me veseli, da so se spremembe v socialni klimi čutile: učenci so bili prebujeni, 

drugačni, razmišljali so odprto in sproščeno, začeli so pisati knjige, skratka – 

postali so gonilno kolo razrednega ustvarjanja. Dolgočasje in postopanje je izginilo. 

Spominjam se, ko so me proti koncu šolskega leta vprašali: »Ali bomo drugo leto 

tudi to delali?«  

Učenci so torej sami začutili spremembo in spoznali, da so na svetu različne 

možnosti. 
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