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POVZETEK 

Glavni namen diplomskega dela je pritegniti vrtčevske otroke v poslušanje pravljice s 

tradicionalno japonsko obliko pripovedovanja pravljic ob slikah – s kamišibajem. V 

teoretičnem delu je najprej opisana zgodovina kamišibaja, nekatere zanimivosti in značilnosti 

pojava kamišibaja v Sloveniji. Ker gre za nekoliko drugačen način pripovedovanja zgodb in 

pravljic – ob slikah, me je zanimalo, kako bodo otroci to sprejeli, kako se bodo odzvali in 

kako lahko pripovedovanje še obogatim in nadgradim. 

V empiričnem delu sem preko mnogih dejavnosti, ki sem jih izvajala v šoli, v podaljšanem 

bivanju, v obogatitveni dejavnosti šole (aktivne počitnice) in izven šole, v knjižnici in na 

festivalu, preizkušala svoj nastop in ugotovitve vključila v dejavnosti, ki sem jih nato izvedla 

v vrtcu. Otroke sem z nastopom spodbudila k zbranosti, notranjemu doživljanju in 

nadaljnjemu poustvarjanju, v katerem so izrazili svoja doživetja na njim lasten način, ki 

presega vsakdanje, uporabne, tehnične izdelke. 

Podatke sem dobila s pomočjo kvalitativne oblike pedagoškega raziskovanja z opazovanjem 

otrok. Rezultati so pokazali, da jih kamišibaj pritegne k zbranosti, notranjemu doživljanju in 

izražanju svojih doživetij na različne načine ter ga lahko uporabimo v različnih situacijah, ki 

jim prilagodimo cilje in oblike dela. 

Ključne besede: kamišibaj, predšolski otrok, gledališke dejavnosti, ustvarjanje 

 





 

ABSTRACT 

Kamishibai: from Workshop, Festival and Performances in Different Areas to the Playroom 

The aim of this paper is to encourage preschool children to listen to stories based on 

traditional Japanese storytelling using pictures or in other words the kamishibai. First, the 

theoretical part describes the history of kamishibai and some characteristics of kamishibai in 

Slovenia. Kamishibai is a different kind of storytelling, where pictures are used, which is why 

I was interested in finding out how the children would accept and react to it and how I could 

enrich and upgrade the storytelling. 

In the empirical part, I tested my performance in different school and after-school activities, 

school enrichment activities (active holidays) as well as outside school, in the library and on a 

festival. I included my findings in the activities that I performed in kindergarten. In my 

performance, I encouraged the children to concentrate, to focus on their inner experience and 

to recreate what they experienced in their own way, which exceeds the everyday, functional, 

technical items.   

The data were gathered using the pedagogic qualitative research method with observing the 

children. The results show that kamishibai encourages the children to concentrate, to focus on 

their inner experience and express what they experience in different ways; furthermore, 

kamishibai can be used in various situations with simply adjusting the goals and modes. 

Keywords: Kamishibai, preschooler, theatre activities, creating 
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UVOD 

Kolikor daleč nazaj se spominjam svojega otroštva, je bilo povezano s pravljico, 

pripovedovanjem in mojo lastno interpretacijo meni znanih zgodb. Kot majhni mi je mama 

brala pravljice, oče pa večinoma pripovedoval lastne izmišljene zgodbe. Oboje je imelo zame 

svojevrsten čar, branje z bogastvom kulturne dediščine svetovnih narodov, pripovedovanje pa 

z domiselnostjo ustvarjanja izmišljene zgodbe. Velikokrat sem potem svojim igračam 

pripovedovala zgodbe, v času osnovnega šolanja pa sem bila redna obiskovalka Pionirske 

knjižnice, kjer sem prebrala vse knjige pravljic različnih narodov. Ko sem mnogo kasneje 

začela svoje delo v osnovni šoli, sem želela vzbuditi prijetne občutke doživljanja zgodb tudi 

tem otrokom. Pri poslušanju, pogovoru in nadaljnjem poustvarjanju pa so se zelo hitro 

pokazale občutne razlike v njihovem dojemanju, bogastvu domišljije, besednem zakladu, 

izrazni zmožnosti. Nekaterih otrok se zgodba oz. moje pripovedovanje sploh ni dotaknilo. 

Zelo hitro sem tudi prepoznala, katerim otrokom starši redno berejo, katerim občasno in 

katerim žal nikoli. Kot sem kasneje analizirala sama pri sebi, nekatere razlike izhajajo iz 

različnih zmožnosti otrok, nekatere pa so tudi posledica (družinskega) okolja. Mnogi 

strokovni avtorji, na katere se sklicuje tudi Gaber (2013), med njimi Bernstein in Bourdieu, 

ugotavljajo, da so otroci, »ki odraščajo v družinah, v katerih berejo knjige, obiskujejo 

gledališča, koncerte, muzeje in kino, deležni izrazito dominantne kulture znanja, sloga in 

jezikovnih zmožnosti« (Schneider, 2002, Bernstein in Bourdieu, 1984, v Gaber, 2013, str. 15), 

kar se pokaže tudi kasneje pri šolskem uspehu. 

Veliko sem razmišljala o tem, kako se približati in pritegniti v doživljanje zgodbe otroke, ki 

niso deležni take vzgoje z množico spodbud, kot tudi tiste, ki se jih pripovedovana zgodba ni 

dotaknila. Srečanje s kamišibajem mi je prineslo nove možnosti izražanja, pa tudi spodbujanja 

umetniškega doživljanja in izražanja, razvijanja jezikovne zmožnosti in motivacije. 

Za izraz sem prvič slišala lansko leto, ko je bila predstavitev v Knjižnici Daneta Zajca 

Moravče, ki pa si je zaradi speta okoliščin nisem uspela ogledati. Na šoli (Osnovna šola Jurija 

Vege Moravče) sem kasneje izvedela, da že imamo tri butaje (odre za izvajanje kamišibaja), 

enega za matično šolo, enega za podružnico in enega za vrtec. Ostalo je bilo prepuščeno nam 

samim, naši iznajdljivosti in samoiniciativnosti. To je bil zame zadosten vzgib, da sem želela 

vedeti več. Tako sem preverila, kaj je o tem znanega na spletu, in ugotovila, da ravno poteka 

osnovno izobraževanje Kamišibaj, ter se mu na lastno željo pridružila. Takoj sem ugotovila, 
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da zahteva celega človeka, da se mu posvetiš cel ali sploh ne, in da se moraš dejansko osebno 

izpostaviti pred vsemi tečajniki. Izgubiti seveda nisem imela ničesar, lahko pa sem veliko 

pridobila. Premagala sem svoj strah pred izpostavljanjem in mišljenje, da ne znam risati. Strah 

pred neznanim pa premagaš tako, da se ustrezno opremiš: zbereš in predelaš literaturo, se 

podaš na področje neznanega in iščeš rešitve. Prenosno gledališče kamišibaj je dosegljivo 

vsem, saj pride k njim na obisk. Tako lahko izobražuje in socializira prav vse in ne ustvarja 

socialnih razlik, s čimer otrokom razširimo meje njihovega sveta in skušamo omogočiti večje 

uspehe v izobraževanju (Gaber, 2013). 

Preizkusila sem delovanje kamišibaja v različnih okoljih: 

 pri organiziranem pouku (od 1. do 5. razreda), 

 v podaljšanem bivanju (od 1. do 5. razreda), 

 v starostno mešanih skupinah (od 1. do 4. razreda), 

 izven šolske ustanove (v knjižnici), 

 pri razširjeni dejavnosti šole (aktivne počitnice), 

 v vrtčevskih skupinah (drugo starostno obdobje). 

V vseh primerih se je izkazalo, da je kamišibaj sredstvo za motivacijo, da se otroci brez težav 

vživijo v predstavo, z lahkoto sledijo zgodbi in jo doživijo vsak na sebi lasten način. Tako 

predstavljena zgodba sproži v njih dogajanje: spodbudi jih k soočenju z lastnimi občutki, 

izražanju svojih čustev in občutkov, ustvarjanju, izražanju svojih doživetij preko različnih 

izraznih sredstev (preko risbe, pripovedovanj ob sličicah ipd.) in ustvarjanju lastne zgodbe, 

uprizoritvi zgodbe ob sličicah, izdelavi preproste lutke. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 KAMIŠIBAJ 

1.1 Kaj je kamišibaj? 

»Kami« po japonsko pomeni papir in »šibaj« pomeni gledališče, torej je kamišibaj papirnato 

gledališče. Ta način pripovedovanja zgodb na ulici je bil na Japonskem zelo priljubljen v času 

od poznih dvajsetih let pa vse do pojava televizije v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Osebi, 

ki se ukvarja s kamišibajem, Japonci pravijo kamišibaja, Slovenci pa kamišibajkar (Cvetko in 

Sitar, 2018). 

Kamišibaj je preprosta tehnika gledališča, ki sestavi niz risb in pripadajočega besedila v 

zgodbo. Običajni kamišibaj ima od 12 do 16 slik. Ta način predajanja zgodbe preko slik na 

malem odru postaja tudi na Slovenskem vedno bolj priljubljen in množičen (Cvetko, 2018). 

Korenine takega načina pripovedovanja zgodb preko slik segajo daleč v zgodovino, na 

Japonskem v 8. stoletje, ko so menihi preko risb pripovedovali zgodbe z versko vsebino 

nepismenim prebivalcem. Tudi drugje po svetu srečamo zgodbe, upodobljene na različnih 

medijih, kot so papirnati zvitki, slike na stenah, stropu itd. (Cvetko in Sitar, 2018). 

Umetnost pripovedovanja zgodb je kamišibajkarju zagotavljala običajno skromen vir 

zaslužka. Kamišibajkar je imel oder (butaj) pritrjen na kolesu, s katerim se je vozil iz kraja v 

kraj, se ustavil in priklical občinstvo z zvokom hijošigija, dveh lesenih palčk. Podajanje 

zgodbe je bilo drugotnega pomena, kajti denar si je služil s prodajanjem riževih slaščic, s 

prekinitvijo pripovedovanja zgodbe, ko je bila ta najbolj napeta, pa je poskrbel za to, da so 

otroci in odrasli prihodnjič spet prišli (Cvetko, 2018). 

1.2 Glavne razlike med japonskim in slovenskim kamišibajem 

Na Japonskem je mogoče kupiti tiskano izdajo kamišibaj predstave, prav tako si jo je mogoče 

izposoditi v knjižnici, kot tudi butaj. To je ena izmed glavnih razlik med slovenskimi in 

japonskimi kamišibaji: Slovenci namreč kamišibaje ustvarjamo pretežno sami, pri tem pa 

uporabljamo različne tehnike, kot so črtna risba, risanje z barvicami, tuš, akvarel, lepljenke iz 
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različnih materialov, grafika in različne kombinacije naštetih. Pomembna razlika je tudi smer 

izvlečenja slik: na Japonskem jih izvlečejo v smeri od desne proti levi, ker tako pojmujejo 

časovni potek, na Slovenskem pa od leve proti desni, ker je to smer, v katero v našem 

kulturnem okolju poteka čas. Posebne učinke in stopnjevanje napetosti pri pripovedovanju 

zgodbe dosežemo z načinom izvlečenja posameznega prizora: lahko ga izvlečemo 

enakomerno, hitro, počasi, pospešeno, delno zakrito, v več posameznih stopnjah. Likovne 

tehnike lahko kombiniramo tudi s tridimenzionalnimi elementi, s čimer še povečamo izrazno 

moč kamišibaja. Na zadnji strani slike posameznega prizora si lahko v oporo ob 

pripovedovanju zapišemo besedilo, ki se nanaša na naslednjo sliko, to je tisto, ki jo vidi 

uporabnik. Tudi pri pripovedovanju ima kamišibajkar prosto izbiro: lahko se strogo drži 

branja napisanega besedila na zadnji strani slike, lahko prosto pripoveduje ali pa smiselno 

poveže oba načina. Najpomembneje pa je, da je v stiku z občinstvom, se nanj odziva in 

vzdržuje pozornost ves čas predstave. Tudi premori, ko ostanemo v tišini, imajo svojo težo in 

izrazno moč (Cvetko, 2018). Zelo pomembna je osvetljenost butaja, saj usmeri pozornost 

občinstva na butaj, kjer se odvija celotno dogajanje. Tudi sam kamišibajkar s svojo 

navzočnostjo in položajem usmerja pozornost, ki je lahko včasih tudi na njem, nato pa jo s 

svojim pogledom na butaj ponovno preusmeri na odvijanje na malem odru. Izvajanje 

kamišibaja lahko popestrijo še različni zvočni in svetlobni efekti, pri čemer je včasih potrebno 

sodelovanje več oseb, vsekakor pa naredijo zgodbo zanimivejšo. 

1.3 Likovna oprema kamišibaja 

Kot že omenjeno, Slovenci pretežno sami ustvarjamo kamišibaje. Pri oblikovanju slikovnega 

dela se uporabljajo različne tehnike: črtna risba, risanje z barvicami, tuš, akvarel, lepljenke iz 

različnih materialov, origami, grafika, glina, tekstil in različne kombinacije naštetih. Lahko pa 

se tudi dogovorimo, da nam likovno podobo ustvari nekdo drug. Pri tem je treba upoštevati 

format samega butaja, ki je na Japonskem malenkost manjši kot format A3, pri nas pa je 

najpogostejša velikost standardiziran format A3. Obstajajo tudi manjši butaji formata A4, v 

zadnjem času pa se je pojavil tudi žepni format, ki ga uporabljamo predvsem za osebno rabo. 

Velikost butaja mora biti ravno tolikšna, da je slika za občinstvo dovolj razvidna in da 

dogajanju lahko sledi toliko občinstva, kolikor ga izvajalec obvlada s svojim glasom. 

Razporejenost na površini posameznega lista formata A3 mora biti taka, da je element, ki je 

najpomembnejši, v središču, saj mu opazovalec tako posveti največ pozornosti, in da v okviru 
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2 cm od roba ni pomembnih podrobnosti, saj jih okvir butaja zakrije. Pomembna je tudi 

uvodna slika, ki predstavi karakterje, in odjavna slika, ki ostane v butaju. Zadnje slike ne 

izvlečemo, ker naj bi butaj nikoli ne ostal prazen, saj praznina »zaboli«. 

1.4 Butaj 

Prvi butaj na Slovenskem je bil izdelan ob prvi predstavitvi kamišibaja leta 2013, poslikal pa 

ga je Igor Cvetko (Cvetko, 2018). Od takrat dalje so se začeli pojavljati butaji domače 

izdelave v različnih izvedbah. Gre za lesen okvir, ki ima na sprednji strani vrata, ki nam 

odprta pokažejo vsebino butaja, pričakovano zgodbo. Sam butaj je lahko izdelan iz različnih 

vrst lesa in poljubno pobarvan ali okrašen. Večina butajev ima odprtino na obeh straneh, saj 

lahko zaradi različnih učinkov izvlečemo liste od leve proti desni ali pa v obratni smeri, od 

desne proti levi. Po želji ima lahko odprtino zgoraj, da lahko skoznjo vključimo tudi kakšen 

drug element. 

 

Slika 1: Butaj, pogled od spredaj 
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Slika 2: Butaj, pogled od zadaj 

 

Slika 3: Odprt butaj 

1.5 Zgodovina kamišibaja na Slovenskem 

V Sloveniji je umetnost pripovedovanja zgodb v obliki papirnatega gledališča dokaj mlada, 

prisotna je šele 6 let. Za očeta slovenskega kamišibaja velja Cvetko (2018), ki so ga od nekdaj 

privlačile mejne oblike gledališča, leta 2009 pa je odpotoval na Japonsko in od tam prinesel 

nekaj Došinšinih tiskanih kamišibajev, ki so bili zanj pravi zaklad, z namenom, da jih doma v 

miru preuči in poskusi razumeti. 
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Kamišibaj se je na Slovenskem prvič pojavil v sklopu spremljevalnega programa 16. 

Pripovedovalskega festivala Pravljice danes 15. aprila 2013 v Ljubljani, v Hiši otrok in 

umetnosti. Sodelovalo je pet lutkarjev iz dveh lutkovnih gledališč, Zapik in Fru-fru, kar 

pojmujemo za rojstni dan slovenskega kamišibaj gledališča. Ljudje, ki so si ogledali prvič 

predstavljene kamišibaje, so bili ob odhodu iz dvorane vidno navdušeni. Od takrat dalje so 

tako izobraževanja kot predstavitve avtorskih in predelanih kamišibaj predstav postale 

stalnice slovenskega gledališkega prizorišča (Cvetko, 2018). 

1.6 Delavnice kamišibaja 

Izobraževanja potekajo v obliki seminarjev, delavnic, tečajev ali praktičnih predavanj. V 

glavnem jih vodita Društvo Zapik (Igor Cvetko in Jelena Sitar) in Atelje Slikovedke (Jerca 

Cvetko in Jure Engelsberger) v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (JSKD). 

Udeležila sem se izobraževanja marca in aprila 2018 z naslednjimi vsebinami (Seminar 

kamišibaj gledališča, b. d.): 

 20. 3. 2018: zgodovina in značilnosti kamišibaja, kamišibaj kot specifična umetniška 

oblika in neločljiva povezava različnih umetnosti, vsebinske in tehnološke posebnosti 

kamišibaja, predstavitev njegove pedagoške, umetniške in terapevtske vrednosti; 

 3. 4. 2018: izbor zgodbe posameznega tečajnika, oblikovanje osnutka in redosleda 

posameznih prizorov, likovna predstavnost, začetek priprave lastnega kamišibaja; 

 11. 4. 2018: srečanje z ilustratorjema in predstavitev lastne ideje, ustvarjanje prostora 

zgodbe in glavnih likov, zaporedje slik in animacija zgodbe v sliki; 

 18. 4. 2018: priprava na nastop, pripovedovanje in prikazovanje v enotnem paketu, 

praktični napotki za nastop, dramaturgija predstavitve in analiza nastopa. 

Od leta 2013 do danes se je izobrazilo že preko 500 kamišibajkarjev. 

1.7 Uporabnost kamišibaja v praksi 

Organizatorji izobraževanj uporabljajo kamišibaj pri delu (Cvetko, 2018): 

 z različno starimi (0–99 let), najmlajšimi (prvo in drugo starostno obdobje) in otroki, 

ki ne obiskujejo vrtca, z osnovnošolci, srednješolci, odraslimi, starostniki; 
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 z ranljivimi skupinami: gluhimi, slepimi, odvisniki, starostniki s specifičnimi 

težavami, ljudmi z vedenjskimi motnjami, težavami v telesnem in/ali duševnem 

razvoju, psihiatričnimi bolniki. 

1.8 Univerzalnost medija 

Cvetko (2018) opredeli kamišibaj kot medij, ki se je na Slovenskem hitro in uspešno vključil 

v družbo in se z lahkoto prilagaja različnim potrebam in pravilom družbenih skupin. 

Kamišibaj gledališče sestavljajo neločljivo povezane zgodbe, slike in pripoved; kot tak je 

radikalizirana oblika gledališča, ki se od drugih vrst gledališča loči po nepremični sliki (vidna 

sestavina). Tako slika ojači sporočilo, ga naredi razumljivejšega, nazornejšega, večplastnega, 

lažje predstavljivega. Skozi to sliko sveta ne vidimo, ampak ga zaznavamo. Preko njega se 

povezujemo s svetom in s samim seboj. 

Kot je Cvetko zapisal že leta 2018, sega zgodovina japonske kulture, iz katere se je razvil 

kamišibaj v današnji obliki, v začetke 8. stoletja, ko so menihi razlagali verske spise in resnice 

nepismenemu prebivalstvu preko slik in risb na papirnatih zvitkih. Vzporednico lahko 

poiščemo tudi v slovenski kulturni zgodovini, v poslikavah in freskah cerkva in kapelic od 

srednjega veka naprej (Cvetko, 2018), v slikah na steklo, ki so bile od konca 18. do začetka 

20. stoletja priljubljen okras, zlasti na Gorenjskem, in v kulturno-umetnostnem spomeniku 

Slovenije, panjskih končnicah. 

1.9 Osnovni pojmi kamišibaja 

Osnovni pojmi kamišibaja so (Cvetko, 2018): 

 kamišibaj – kami ʼpapirʼ, šibaj ʼgledališčeʼ, 

 kamišibaja – pripovedovalec (kamišibajkar), 

 hijošigi – leseni paličici, ki z udarjanjem druga ob drugo naznanjata začetek predstave, 

 kjokan – celostno občutenje zgodbe, ki poveže slike, besedilo, izvajalca in občinstvo v 

doživljanju predstave, 

 butaj – oder za kamišibaj, navadno lesen, 

 ma – premor med menjavo listov (Kyoto, 2018). 
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2 IZBIRA PRAVLJICE 

2.1 Vpliv pravljice 

Kot opisano v uvodu, sem bila sama v otroštvu deležna mnogih pravljic, ki sta mi jih brala oz. 

pripovedovala starša. Kasneje sem jih brala sama, prebrala sem vse zbirke pravljic svetovnih 

narodov, ki sem jih našla v takratni Pionirski knjižnici. Večina pravljic je imela srečen konec, 

nekatere pa tudi ne, prav tako kot je v vsakdanjem življenju. Kot ugotavlja S. Hribar (2009), 

pravljice temeljito sooblikujejo življenje slehernega bralca in bralke ali poslušalca in 

poslušalke. Pravljice so oblika ljudske umetnosti, ki se je prenašala z ustnim izročilom iz roda 

v rod. Domišljija posameznikov je ustvarjala zaplete in razplete, ki so odražali življenje in 

mišljenje ljudi v davni preteklosti, in se je ohranila do današnjih časov. Čeprav so danes 

pravljice namenjene predvsem otrokom, so bile do 18. stoletja namenjene zlasti odraslim. 

Veliko sodobnih pravljic, ki so namenjene majhnim otrokom, se izogne bivanjskim 

problemom, s katerimi se slej ko prej sooči vsak izmed nas. Preko pravljičnih bitij in 

simbolov pravljice seznanjajo bralca s tem, kako naj varno odrašča, se spoprijema s problemi 

in neprijetnimi dogodki v življenju, čemur se »varne« pravljice izognejo in otroka prikrajšajo 

za razrešitev nasprotij, ki se pojavijo v njem (Hribar, 2009). 

Zelo pomembno je tudi, kako pravljico podamo. Bolje je pripovedovati in ne brati. Če pa jo 

že beremo, jo beremo s čustveno vpetostjo tako v zgodbo kot tudi v otroka (Hribar, 2009). 

Ravno v tem je prednost pripovedovanja zgodb ob slikah, saj otrok gleda sliko, ob tem pa 

posluša besedilo, kar spodbudi njegovo predstavo in domišljijo. S. Hribar (2009) je svoj 

avtorski model branja in pripovedovanja razdelila na tri dele: 

 Predbralne dejavnosti (ang. pre-reading activities): Pred branjem je treba otrokom 

povedati, katero delo jim bomo predstavili. 

 Dejavnosti med branjem (ang. during reading): Pred začetkom predstavitve je nujno 

vzpostaviti očesni stik z otroki, ki je pomemben ves čas predstavitve. Ritem branja je 

običajno počasnejši kot ritem pripovedovanja. 

 Dejavnosti po branju (ang. after-reading activities): Po predstavitvi je vedno odmor v 

tišini, ki je nujno potreben, da otroci uredijo svoje misli, čustva, občutke in doživetja. 

Otroci v predšolskem obdobju ne pišejo, zato vedno želijo narisati svoje doživetje 

prebranega ali pripovedovanega. To je zelo pomembno. Ker za risanje potrebujejo 
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različni otroci različno veliko časa, nekateri prihajajo k pripovedovalki in ji razlagajo 

svoje doživetje predstavljenega v povezavi z dogodki iz življenja, ki so se jim pripetili. 

Pri svojih predstavitvah pravljic sem spontano ravnala kot opisano v tem modelu, čeprav ga v 

prejšnjih letih še nisem poznala. Otrokom sem zgodbo najprej napovedala, nato sem jo 

prebrala ali povedala ali kako drugače predstavila, zagotovila potreben premor in jih usmerila 

še v dejavnosti po branju. 

2.2 Zgodbe v vsakdanjem življenju 

Tudi v vsakdanjem življenju se pojavljajo različne zgodbe. Beremo jih v časopisih, slišimo jih 

v bežnem pogovoru s sosedom, preberemo znanstveni članek. Povedane so na različne načine 

in v raznovrstnih jezikih, ob različnih priložnostih. V teh zgodbah se dogodki prepletajo z 

občutki in modrostmi. Tudi vsa umetnost, ne glede na zvrst, nam pripoveduje zgodbe na 

različne načine, z besedami, zvokom, podobo, barvo in obliko. Vse te zgodbe v nas porajajo 

nove občutke, burijo domišljijo in nas spodbujajo k novim in drugačnim dejanjem. Vendar pa 

pomen teh zgodb ni samo v tem, da nas kratkočasijo, temveč so ključne za naš oz. otrokov 

razvoj in rast (Dolinšek Bubnič, Možina, Saksida in Žabot, 2003). 

2.3 Primerjava kamišibaja s slikanico 

Če primerjamo kamišibaj s slikanico, ugotovimo pomembne razlike. V slikanici so besedilo in 

slike povezane v eno in bralec gleda slike, medtem ko bere in obrača strani. Pri kamišibaju pa 

se slika pojavi v butaju in pritegne pozornost gledalcev, saj je treba menjati liste. Trenutku 

menjave listov pravijo v japonščini »ma«, premor, in je zelo dragocen, saj povzroči, da se 

gledalec osredini na novo podobo na listu. Kamišibajkar, ki stoji poleg butaja, začne nastopati 

z vsem srcem, sočustvuje z liki in se sporazumeva s poslušalci. To povezanost zgodbe, slike, 

kamišibajkarja in občinstva ustvari kjokan, to je čustvena vpetost vseh soustvarjalcev 

predstave, ki je tudi osnovni pogoj za dobro predstavo (Kyoko, 2018). Zgodba kamišibaja se 

odvije, ko v butaj vstavimo serijo posameznih listov. 
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2.4 Izbira slikanice 

Za svojo izvedbo kamišibaja sem si izbrala slikanico avtorice Tatjane Kokalj Skuhaj nam 

pravljico. Čeprav je slikanica posebna književna zvrst, veljajo zanjo isti kriteriji umetniške 

prepričljivosti kot za vso ostalo književnost: vsebinsko mora biti inovativna, imeti mora 

etično vrednost, zadostiti pa mora tudi estetskim zahtevam. Pri slikanici je zelo pomembno 

tudi razmerje med besedilnim in likovnim delom. Vendar pa se prava vrednost slikanice 

pokaže, šele ko se vzpostavi odnos med njo in bralcem (Saksida, 2003). Poleg branja kot 

dvogovora med slikanico in bralcem so pomembne tudi naslednje dejavnosti: skupno branje 

in pripovedovanje zgodbe, ustvarjanje možnosti za dramatizacijo, likovno izražanje in 

lutkovna poustvarjalnost, s katerimi se razvijajo otrokove bralne zmožnosti. Ne smemo pa 

pozabiti na še en vidik, to je nadgradnja lastnega branja (Saksida, 2003). Učenje je vedno 

obojestranski proces; tako kot se otrok uči od odraslega, se tudi odrasli uči od otroka. 

Poleg vsega naštetega branje slikanice omogoča, da (Dolinšek Bubnič, 2003): 

 Otrok prisluhne govoru in ga poveže z ostalimi prvinami sporočanja, torej tudi z 

nebesednimi prvinami. 

 Otrok odkriva nove in drugačne pomene besed, se z njimi igra in odkriva nove 

možnosti uporabe besed. 

 Otrok ob podoživljanju vsebine zgodbe doživlja različne občutke in se vživlja v 

drugega. 

 Otrok prepoznava različne občutke in čustva, ki jih povezuje z besednimi in miselnimi 

zvezami. 

 Otrok ob doživetju likovne zgodbe oblikuje svoj odnos do likovnih sporočil, ki jih 

nenehno srečuje v svoji okolici. 

 Likovna zgodba daje otroku veliko možnosti prepoznavanja različnih elementov v 

povezavi s slišano besedo. 

 Vsebina je lahko osnova za usvajanje novih veščin in kot izhodišče za vzgojo. 

 Otrok ob knjigi usvaja osnovne veščine sporazumevanja. 

 Slika lahko seznani otroka tudi z različnimi neprijetnimi in bolečimi življenjskimi 

situacijami, ki so del življenja. 
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3 KURIKULUM ZA VRTCE 

Osnova pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela je Kurikulum za vrtce (1999). 

Opredeljen je s cilji in načeli, ki jih mora vzgojitelj upoštevati pri svojem delu. Kurikulum je 

nacionalni dokument, ki določa osnutek predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih in je podlaga 

za neposredno delo v vrtcu. V njem je poudarjen element otrokovega razvoja kot spoznanje, 

da otrok dojema in razume svet celostno. Otrok se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim 

in fizičnim okoljem, v odnosih z vrstniki in odraslimi pa razvija lastno družbenost in 

individualnost (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kurikulum za vrtce (1999) opisuje področje umetnosti kot področje, ki omogoča udejanjanje 

ustvarjalnih zmožnosti preko otrokove igre raziskovanja in spoznavanja sveta. Otrok je na 

vseh področjih svojega delovanja ustvarjalen, vendar pa je nekaj posebnih dejavnosti vezanih 

le na umetnost. V umetnosti otrok izraža svoje misli, ustvarja, izkazuje občutek za umetniški 

red in lepo, kar presega zgolj tehnično uporabnost izdelkov. Z umetnostjo se izraža in se 

sporazumeva z drugimi, pri čemer razvija svojo sposobnost uporabe simbolov, ko z različnimi 

izraznimi sredstvi (slika, gib, petje, igranje instrumentov, dramatizacija) ustvari nekaj novega 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Delo s kamišibajem lahko vključim v predmetno področje umetnosti, v katero sodijo likovne, 

glasbene, plesne, avdiovizualne in dramske dejavnosti. Umetniške dejavnosti so tudi 

pomemben in spodbuden del učenja na drugih področjih: narava, družba, jezik, matematika in 

gibanje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Pri dojemanju umetniških stvaritev in izražanju skozi umetniške dejavnosti se odražata 

otrokov prirojeni čut za umetniški red in privzgojeni čut za lepo, ki pa sta odvisna od 

otrokovega kulturnega in socialnega okolja (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Z vključevanjem umetnosti v delo v vrtcu želimo spodbuditi otrokovo radovednost in veselje 

do umetniških dejavnosti, mu omogočiti spoznavanje različnih umetnostnih zvrsti ter razvijati 

njegovo ustvarjalnost in specifične umetniške sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Vloga 

odraslega pri tem je, da upošteva otrokove razvojne zakonitosti in zmožnosti izražanja na 

posameznih umetniških področjih. Naloga odraslega je, da zazna otrokovo napredovanje in ga 

v tem podpre. Njegovih del ne kritizira niti pretirano ne hvali, upošteva pa tudi to, da je za 
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otroka proces pomembnejši od končnega izdelka (prav tam, str. 30). Pri delu je pomembno, da 

odrasli ustvari varno in zaupno okolje, v katerem otrok lahko razvija in uresniči svoje 

umetniške zmožnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»Otrok, ki je aktiven soustvarjalec svojega razvoja na čustvenem, socialnem in spoznavnem 

področju, je kompetenten. Otrok ima močno potrebo po tem, da se izraža in da je aktiven. 

Vsak otrok je edinstvena osebnost in ima številne sposobnosti, je dovzeten za okolje in 

soljudi, je radoveden, ima željo napredovati, izraža navdušenje in je v pristnem stiku s samim 

seboj in s svojimi občutki in čustvi.« (Batistič-Zorec, 2009, str. 41). 

»Otrok ima vrojenih sto jezikov izražanja, z odraščanjem mu jih 99 vzamemo in mu ostane en 

sam – govor. Izražanje z umetnostjo pa otroku omogoča razvijanje in uporabo vseh čutil in 

poleg besed vključuje tudi druge oblike izražanja: glasbo, ritem, gib, mimiko, lutko, masko, 

risbo, barvo …« (Korošec, 2009, str. 28). Umetnost in izražanje z umetnostjo je tudi eden 

temeljnih principov pedagoškega pristopa Reggio Emilia, ki sprejema otroka kot kompetentno 

osebo (Rožič in Turnšek, 2010). 

Različni avtorji (Dahlberg, Moss in Pence, v Batistič Zorec, 2003) poudarjajo, da je otrok 

enkraten, neponovljiv in celosten posameznik, ki ima sposobnosti in je sposoben soustvarjati 

kulturo, znanje in lastno identiteto. Pri tem, da se bodo otroci znašli v vsaki situaciji, ima 

pomembno vlogo proces vzgoje. Vzgoja in učenje sta obojestranska procesa; tako kot se 

vzgaja in uči otrok, se v procesu uči in vzgaja tudi vzgojitelj ob otrokovih povratnih 

informacijah. Da pa se lahko učimo od otrok, je treba razviti tako obliko dialoga, ki ga 

marsikateri odrasli ni sposoben vzpostaviti niti z drugim odraslim (Juul, 2008). 

Če uspemo okrepiti otrokov občutek lastne identitete preko prepoznanja, ki ga omogočajo 

vrstniki in odrasli, do te mere, da otrok začuti zadosten občutek pripadnosti in samozaupanja 

in se lahko udejstvuje v vseh dejavnostih v vrtcu, bo z veseljem aktivno sodeloval v 

dejavnosti. 
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II EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ko sem začela svoje delo v osnovni šoli, sem želela vzbuditi prijetne občutke doživljanja 

zgodb tudi otrokom. Pri poslušanju, pogovoru in nadaljnjem poustvarjanju so se zelo hitro 

pokazale občutne razlike v njihovem dojemanju, bogastvu domišljije, besednem zakladu, 

izrazni zmožnosti. Nekaterih otrok se zgodba oz. moje pripovedovanje sploh ni dotaknilo. 

Zelo hitro sem tudi prepoznala, katerim otrokom starši redno berejo, katerim občasno in 

katerim žal nikoli. Kot sem kasneje analizirala sama pri sebi, nekatere razlike izhajajo iz 

različnih zmožnosti otrok, nekatere pa so tudi posledica različnega (družinskega) okolja. 

Mnogi strokovnjaki, na katere se sklicuje tudi S. Gaber (2013), med njimi Bernstein in 

Bourdieu, ugotavljajo, da so otroci, ki odraščajo v družinah, v katerih berejo knjige, 

obiskujejo gledališča, koncerte, muzeje in kino, deležni izrazito dominantne kulture znanja, 

sloga in jezikovnih zmožnosti, kar se pokaže tudi kasneje pri šolskem uspehu. 

»Svet za otroka ni preprost.« (Kropp, 2000, str. 21). Omenjeno družinsko življenje otroku 

omogoča celosten in vsestranski razvoj. Ob tem otrok spozna, da je branje ena 

najpomembnejših socialnih sposobnosti. V prvih letih življenja mora poskusiti osmisliti 

proizvode večtisočletne civilizacije: od pravilne uporabe žlice do tega, kako usposobiti npr. 

DVD-predvajalnik. Za to nalogo ni boljšega, kakor je branje. Branje je lahko tudi zelo 

zabavno, otroku v veselje in pravi izziv, npr. izgovarjanje zelo težkih besed ali glasno branje 

zelo zahtevne zgodbice (Kropp, 2000). 

Veliko sem razmišljala o tem, kako se približati in pritegniti v doživljanje zgodbe otroke, ki 

niso deležni take vzgoje z množico spodbud, kot tudi tiste, ki se jih pripovedovana zgodba ni 

dotaknila. Srečanje s kamišibajem mi je prineslo nove možnosti izražanja, pa tudi spodbujanja 

umetniškega doživljanja in izražanja, razvijanja jezikovne zmožnosti in motivacije. 

Za izvedbo empiričnega dela sem se najprej udeležila osnovnega izobraževanja Kamišibaj v 

okviru JSKD. Nato sem svojo predstavo odigrala v različnih okoljih: v knjižnici, na festivalu, 

pri pouku v osnovni šoli (od 1. do 5. razreda), v skupinah podaljšanega bivanja (od 1. do 5. 

razreda), v vrtcu v skupinah drugega starostnega obdobja in na aktivnih počitnicah 

(osnovnošolci). 
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V raziskavi sem spoznala kamišibaj, se seznanila s postopkom praktične izdelave lastne 

predstave, preizkusila postopek, upoštevala nasvete in izvedla popravke ter se z mnogimi 

izkušnjami pripravila na izvedbo v vrtcu. 

Ker je kamišibaj v šolah in vrtcih še dokaj nepoznana oblika predstavljanja pravljic, sem ga 

želela preizkusiti v praksi. Osnovno znanje o kamišibaju sem dobila na omenjenem 

izobraževanju v okviru JSKD pod mentorji Igorjem Cvetkom, Jeleno Sitar, Jerco Cvetko in 

Juretom Engelsbergerjem. Na predavanjih sem izvedela zanimivosti, zgodovino, značilnosti 

in posebnosti kamišibaja ter razlike med japonskim in slovenskim načinom izvedbe predstav. 

Vodilo pri empiričnem delu je Kurikulum za vrtce. Otrokom sem želela predstaviti kamišibaj 

in v njih vzbuditi zanimanje za ta način predstavljanja pravljice, v nadaljevanju pa jih 

spodbuditi k ustvarjanju. 

Za izvedbo sem potrebovala butaj, svojo kamišibaj predstavo Skuhaj nam pravljico in različna 

druga gradiva: papir formata A4, barvice, oblačila in druge pripomočke, barvni papir, 

plastične pokrovčke, papirnate tulce, vrvico, premikajoče oči, luknjač, spenjač, lepilo. 

5 CILJI 

V diplomskem delu sem želela: 

C1: Raziskati in spoznati papirnato gledališče – kamišibaj. 

C2: Raziskati proces ustvarjanja lastne kamišibaj predstave. 

C3: Ugotoviti, kako kamišibaj predstava deluje v različnih okoljih. 

C4: Ugotoviti, kako lahko kamišibaj vključim v pedagoško delo v vrtcu. 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšne so značilnosti in možnosti kamišibaj gledališča? 
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RV2: Ustvariti lastni kamišibaj (izbrati pravljico, jo razdeliti na sekvence, jo likovno in 

besedilno opremiti). 

RV3: Kako kamišibaj predstava deluje v različnih okoljih? 

RV4: Kako vključiti kamišibaj v redno delo v vrtcu? 

7 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno (opisovalno) metodo empiričnega raziskovanja. Podatke sem 

zbirala z opazovanjem, sprotnim beleženjem, fotografiranjem in jih obdelala s kvalitativno 

metodo. 

8 VZOREC 

Vzorec se je sproti dopolnjeval, in sicer so bili vanj vključeni otroci, stari od 2 do 6 let, v 

vrtcu, knjižnici in na festivalu, otroci razredne stopnje na predstavah v šoli in v skupinah 

podaljšanega bivanja ter osnovnošolski otroci, vključeni v aktivne počitnice. 

V raziskovanje sem vključila vrtčevsko skupino otrok drugega starostnega obdobja. V skupini 

je 11 otrok v starosti od 4 do 6 let, 6 dečkov in 5 deklic. 

8.1 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Projekt se je začel z osnovnim izobraževanjem Kamišibaj, se preizkusil v praksi v knjižnici, 

na dnevu vseslovenskega igranja kamišibaja Zaigraj kamišibaj, na festivalu Zmaj Kamišibaj, 

v šoli, pri podaljšanem bivanju in obogatitvenih šolskih dejavnostih. V vrtcu sem izvedla 

predpripravo v juniju in juliju 2018. Ključna raziskava je potekala v avgustu 2018 v vrtčevski 

skupini 11 otrok drugega starostnega obdobja. Dejavnosti sem izvajala v igralnici. Potek sem 

strukturirala in načrtno opazovala. Poudarek sem dala na odzive otrok, doživljanje, 

ustvarjanje, poustvarjanje, vzdušje v skupini, sodelovanje, vključevanje otrok in njihove 

medsebojne odnose. Svoja opažanja sem sproti dokumentirala s fotografiranjem in 

beleženjem, evalvirala sem izvedbo zastavljenih ciljev. Uporabila sem deskriptivno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 
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V diplomskem delu sem raziskala, ali predstava kamišibaj gledališča pritegne otroke, 

spodbudi njihovo domišljijo in radovednost, spodbuja njihov govorni razvoj in njihovo 

ustvarjalnost na umetniškem področju, z različnim poustvarjanjem pa tudi njihov umetniški 

razvoj. 

8.1.1 Izbor pravljice 

Izbrala sem pravljico Tatjane Kokalj Skuhaj nam pravljico. To je sodobna pravljica še živeče 

ustvarjalke, ki izhaja iz okolice Moravč. Po poklicu je razredna učiteljica, poleg tega pa še 

slovenistka in pedagoginja. Piše knjige za otroke in mladino, glavne teme njenih del pa so 

domišljija, prosti čas, knjiga, šola ter problemi in strahovi mladih, zato se mi je zdela izbira 

njene knjige smiselna in primerna. Vsebinsko ima ta pravljica strukturo dramske zgodbe s 

prepoznavnim uvodom, predstavitvijo glavnih junakov, zapletom, vrhom, razpletom in 

koncem, likovna oprema pa to zgodbo podpira oz. ojači. 

Pravljica pripoveduje o lisjaku, ki se ga račke bojijo, vendar je predstavljen kot občutljiva 

žival, ki tudi potrebuje pozornost in nežnost. Ker nima nikogar, ki bi mu povedal pravljico, se 

skuša neopazno približati hiši račk. Pri tem se mu dogodijo različne nepričakovane stvari: 

spotakne se ob čeber s koruzo, pade ob podrtem drevesu, ko pa se uspe zamaskiran približati 

hiši, se ne more zadržati, da se ne bi na glas smejal. Račke ga tako vedno opazijo in skušajo 

prepoditi. Vendar lisjak nima slabih namenov, želi le poslušati pravljico. Šele ko se mama 

raca prepriča, da jim ne želi škodovati, mu dovoli, da v varni oddaljenosti prisluhne njenemu 

pripovedovanju. 

Prvo predstavitev avtorsko predelane pravljice Tatjane Kokalj Skuhaj nam pravljico sem 

izvedla v sklopu osnovnega izobraževanja Kamišibaj v Hiši otrok in umetnosti. Izvajalci 

izobraževanja so si mojo predstavitev skrbno ogledali in mi svetovali, kaj lahko še izboljšam. 

Njihove nasvete sem upoštevala in tako prvič predstavila svojo predelavo pravljice širši 

javnosti v Knjižnici Daneta Zajca Moravče v aprilu 2018. Na prvem javnem nastopu sem 

imela kar precej treme, vendar mi je ravno to omogočilo, da sem jo premagala in na 

naslednjih nastopih še izboljšala svojo tehniko. Ves čas uprizoritve sem bila v stiku z 

občinstvom, opazovala sem njihove odzive in se odzivala nanje. Prav tako sem prilagajala 

hitrost in glasnost pripovedovanja in s tem stopnjevanje napetosti, ustvarjanje dramatičnosti. 

Kot izrazno sredstvo sem uporabila različne hitrosti in načine izvlečenja slik za posamezne 
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prizore. Tako je na trenutke besedilo prehitevalo sliko ali dogajanje, kar je v občinstvu 

vzbudilo večje pričakovanje. 

Pravljico so si ogledali otroci v starosti od 2 do 12 let (v knjižnici tudi odrasli) in se odzvali 

na različnih ravneh vsebine, kar tudi dokazuje, da različna starost otrok ni ovira, da skupaj 

sodelujejo v pravljični predstavi. Dokaz je video posnetek predstave na portalu Domzalec.si 

(Pivar, 2018). Pozornost je skozi predstavo naraščala, v napetih trenutkih je zavladala tišina v 

pričakovanju razpleta, pojavili so se tudi umestni komentarji pritrjevanja med predstavo. 

Pravljica, izvedena v oddelkih podaljšanega bivanja, v vrtcu in na aktivnih počitnicah, je po 

predstavi nudila prostor za odzive, ki so pokazali cel spekter povratnih informacij. Kot 

pripovedovalka sem animirala otroke s pripovedno gledališko predstavo v skladu z njihovimi 

zmožnostmi za sodelovanje in odzivnost, to pa je pot z umetniško metodo do kompetentnosti 

otroka, ki zmore in sme biti v stiku s svojimi občutji in jih je zmožen izraziti v zaupanju in 

prijetnem vzdušju. 

Nastopi so si sledili po vrstnem redu, kot je prikazan v spodnji tabeli. 

Datum 

(2018) 

Kraj Dogodek Število 

gledalcev 

Opomba 

23. 4. Knjižnica Daneta 

Zajca Moravče 

Predstavitev 

kamišibaja 

25  

9. 5. Osnovna šola Krtina 1. in 2. razred 27  

 Osnovna šola Krtina 3. in 4. razred 23  

 Osnovna šola Krtina 5. razred 18  

 Osnovna šola Jurija 

Vege Moravče 

1. in 2. razred 33  

 Osnovna šola Jurija 

Vege Moravče 

3. razred 21  

 Osnovna šola Jurija 

Vege Moravče 

4. in 5. razred 24  

 Knjižnica Domžale Otroci in 

odrasli 

30  

18. 5. Festival Zmaj Otroci in > 100  
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Kamišibaj odrasli 

21. 6. Vrtec Moravče Skupina od 4 

do 6 let 

22 Pogovor po predstavi, 

anekdotski zapis, likovno 

poustvarjanje. 

29. 6. Aktivne počitnice OŠ 

Moravče 

Skupina od 6 

do 16 let 

34 Pogovor po predstavi, 

anekdotski zapis, likovno 

poustvarjanje. 

16. 7. Vrtec Moravče Skupina od 3 

do 6 let 

28 Pogovor po predstavi, 

anekdotski zapis, likovno 

poustvarjanje. 

2. 8. Vrtec Moravče Skupina od 4 

do 6 let 

11 Predstava, likovno 

poustvarjanje, pogovor po 

predstavi, anekdotski zapis, 

dramatizacija brez kostumov. 

3. 8.   11 Obnovitev zgodbe ob sličicah, 

dramatizacija s kostumi in 

menjavanjem vlog, izdelava 

marionet. 

Skupaj št. 

predstav 

13 Število 

obiskovalcev 

>396  

Tabela 1: Pregled predstav in število gledalcev 

8.1.2 Postopek izdelave lastnega kamišibaja 

Za pravljico Tatjane Kokalj Skuhaj nam pravljico sem se odločila, ker ni zelo znana, v njej pa 

nastopajo živali, ki imajo lastnosti, s katerimi se lahko poistoveti vsak od nas, še posebej 

otroci. Zgodba ima strukturo dramske zgodbe s prepoznavnim uvodom, zapletom, vrhom, 

razpletom in zaključkom. 

Zgodbo sem razdelila na posamezne enote, ki sem jih upodobila na posameznih listih. Najprej 

sem jih skicirala s svinčnikom, nato pobarvala z visoko pigmentiranimi akvarelnimi barvami 

in obrobe poudarila s črnim alkoholnim flomastrom. 
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Slika 4: Prizor iz kamišibaj predstave 

Potrudila sem se, da so slike estetske, pri tem pa upoštevala (Cvetko, osebna komunikacija, 

junij 2018): 

 velikost in obliko prizora: total, srednji plan, bližnji plan, detajle; 

 kote: pogled od spodaj, pogled od zgoraj, žabja perspektiva, ptičja perspektiva; 

 soodvisnost risbe in besedila; 

 vsebinsko in likovno naj ima kamišibaj strukturo dramske zgodbe s prepoznavnim 

uvodom, zapletom, vrhom, razpletom in koncem; 

 na začetku ima kamišibaj uvodni kader, v katerem predstavimo glavne akterje, in na 

koncu sintezo zgodbe; 

 kamišibaj predstavi notranje življenje glavnih akterjev, njihov značilen videz, način 

izražanja; 

 pozorna sem bila na potovanje gledalčevega pogleda pri odkrivanju spodnje slike; 

 še posebej pomembno vlogo imajo detajli; 

 slike posameznih prizorov sem primerno obarvala in zatemnila, da z likovnimi 

sredstvi povečujejo dramatičnost in napetost ob pripovedovanju; 

 slike prizorov si sledijo v pravilnem vrstnem redu, temu ustrezno pa sem razčlenila 

tudi besedilo, da podpira narisane prizore (Cvetko, 2018); 
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 pozorna sem bila na tehniko izvlečenja posameznih slik: smer izvlečenja, ki je v 

našem kulturnem okolju od leve proti desni; hitrost izvlečenja, ki lahko zgodbo še 

dodatno dramatizira; delno odkrivanje, ki gledalca pušča v pričakovanju nadaljnjega 

dogajanja; 

 svojo kamišibaj predstavo sem najavila z naslovnico in se poslovila z odjavno sliko. 

Ob uprizoritvi sem bila pozorna na komunikacijo z občinstvom in svojo avtentičnost (Cvetko, 

2018). 

9 NASTOPI 

Najprej sem poskusno izvedla predstavo domačim in prisluhnila njihovemu doživljanju in 

dojemanju zgodbe. Naredila sem manjše popravke in z glasovnimi sredstvi še dodatno 

podprla zgodbo. Pomembno vlogo ima tudi umestitev izvajanja predstave v primerno urejen 

prostor. Poskrbela sem, da je bil prostor zatemnjen, tako da so vsi poslušalci oz. gledalci 

dobro videli butaj, in za svetilko, ki je usmerila pozornost občinstva v dogajanje zgodbe 

(butaj). Poskrbela sem tudi za to, da sem kot pripovedovalka ostala nepoudarjena (temna 

oblačila), obenem pa sem bila ves čas v stiku z občinstvom. S svojim pogledom sem ohranjala 

in usmerjala pozornost občinstva na oder, dogajanje in se odzivala na občinstvo. S 

stopnjevanjem hitrosti in načinom pripovedovanja sem povečevala dramatičnost, z načinom 

izvlečenja sličic stopnjevala napetost in pozornost ter z besedami ali premorom pritegnila 

pozornost. 

Sledile so izvedbe predstave za občinstvo. Prva predstavitev je bila 23. aprila 2018 v 

Knjižnici Daneta Zajca Moravče. V domači knjižnici so bili zbrani obiskovalci, starši in 

otroci, ki so že bili na predstavitvah kamišibaj predstav različnih ustvarjalk, knjižničarke in 

dveh osnovnošolskih učiteljic. Odziv je bil zelo dober. Tako otroci kot starši so bili nad vsemi 

predstavami navdušeni: vsako predstavo in vsako ustvarjalko so nagradili z aplavzom. Najbolj 

navdušeni so bili seveda najmlajši poslušalci, saj se pripovedovanja zgodb nikoli ne 

naveličajo. Ves čas predstave so zbrano poslušali, se odzivali na dogajanje v butaju in napeto 

pričakovali nadaljevanje in razplet zgodbe. Po predstavi so se mi približali in si radovedno 

ogledovali butaj. 
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Na dan vseslovenskega igranja kamišibaja Zaigraj kamišibaj, 9. maja 2018, sem bila 

povabljena v podružnično osnovno šolo Krtina, kjer sem odigrala predstavo v več ponovitvah 

za vse učence od 1. do 5. razreda. Vzdušje je bilo kot v pravem gledališču, učenci so 

predstavo ves čas pozorno spremljali. V 5. razredu so se učenci odzvali z nekaterimi 

vprašanji, kot na primer: 

 Ali ste sami narisali slike? 

 Zakaj ste oblečeni v črno? 

 Zakaj je prostor zatemnjen? 

 Zakaj ste usmerili luč v butaj, središče dogajanja? 

Odgovorila sem jim na njim razumljiv način in potešila njihovo radovednost. 

 

Slika 5: Gostovanje na OŠ Krtina, 1. in 2. razred, pogovor pred predstavo (E. Pirnat, osebna 

komunikacija, maj 2018) 
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Slika 6: Predstava na OŠ Krtina, 1. in 2. razred, pripovedovanje zgodbe (E. Pirnat, osebna komunikacija, 

maj 2018) 
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Slika 7: Predstava na OŠ Krtina, 5. razred, začetek zgodbe (E. Pirnat, osebna komunikacija, maj 2018) 

 

Slika 8: Predstava na OŠ Krtina, 5. razred, pripovedovanje zgodbe (E. Pirnat, osebna komunikacija, maj 

2018) 
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Isti dan, torej 9. maja 2018, sem izvedla tudi predstave na Osnovni šoli Jurija Vege Moravče 

v oddelkih podaljšanega bivanja pri otrocih od 1. do 5. razreda. V vseh skupinah so si otroci z 

zanimanjem ogledali predstavo. Predvsem mlajši (1., 2. razred) so kot začarani spremljali 

dogajanje na odru (butaju) in glasno izrazili svoje obžalovanje, ko je bilo zgodbe konec. Po 

predstavi so prišli do odra in si ga ogledali še od blizu. Z velikim zanimanjem so si ogledovali 

tudi slike. Žal so med samim dogajanjem, tudi med predstavo, nekateri otroci morali oditi, 

čeprav neradi, ker so jih prišli iskat starši. 

 

Slika 9: Predstava na OŠ Moravče, OPB, napoved kamišibaj predstave (M. Koren, osebna komunikacija, 

maj 2018) 

 

Slika 10: Predstava na OŠ Moravče, OPB, usmeritev pozornosti na butaj (M. Koren, osebna 

komunikacija, maj 2018) 



 

26 

 

Slika 11: Predstava na OŠ Moravče, OPB, pozorno sledenje kamišibaj predstavi (M. Koren, osebna 

komunikacija, maj 2018) 

Kasneje popoldne sem bila gostja še v Knjižnici Domžale, kar je posnel tudi poročevalec 

Domžalskih novic. Na spletnem naslovu Domzalec.si (Pivar, 2018) je video posnetek 

predstave, prav tako je bilo posnetih nekaj fotografij, tudi spodnja. 
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Slika 12: Predstava v Knjižnici Domžale, 9. 5. 2018 (M. Pivar, 2018) 

Tega dne (9. maja 2018) je bilo v 24 urah odigranih 775 predstav, ki si jih je ogledalo skupaj 

35.442 gledalcev (Zaigraj kamišibaj – rezultati, b.d.). 

9.1 Nastop na festivalu Zmaj Kamišibaj 

Naslednji preizkus kamišibaja je bil nastop na festivalu Zmaj Kamišibaj 18. maja 2018 v Hiši 

otrok in umetnosti na Komenskega ulici v Ljubljani, kjer sem se poleg ostalih ustvarjalk 

predstavila s svojo kamišibaj predstavo Skuhaj nam pravljico po literarni predlogi Tatjane 

Kokalj. Festival je trajal tri dni, na njem smo se predstavili udeleženci izobraževanja 

Kamišibaj in drugi ustvarjalci in ljubitelji kamišibaja. V dveh dopoldanskih sklopih so se 

izvajale predstave za otroke, popoldanski program pa je bil namenjen predvsem odraslemu 

občinstvu. Strokovni posvet o kamišibaju, ki je bil prav tako vključen v festival, je vodil Igor 

Cvetko. 

Tokrat sem se s svojo predstavo kamišibaja znašla na pravem profesionalnem odru, z 

odrskimi žarometi, ki jih nisem navajena. Na začetku so me oslepili, kasneje pa sem se nanje 

navadila. Če primerjam igro na tem odru in predstavitve v drugih okoljih, lahko rečem, da me 

je ta osvetlitev kar nekoliko oddaljila od občinstva, saj nisem mogla tako dobro opaziti 

njihovih odzivov kot pri osvetlitvi, ki sem jo naravnala sama z namizno lučko. Svojo 

predstavo sem zbrano odigrala, skušala sem opaziti odzive občinstva, kolikor se je le dalo, in 

se nanje ustrezno odzivati. 



 

28 

 

Slika 13: Program festivala Zmaj Kamišibaj, 18. 5. 2018 

9.2 Nastop v vrtcu 

V juniju 2018 sem se dogovorila s sodelavkami v vrtcu, da tudi njim zaigram svojo kamišibaj 

predstavo. Ob dogovorjenem času sem prišla v skupino drugega starostnega obdobja in 

pripravila prizorišče za kamišibaj: mizo sem pokrila s črnim pregrinjalom, pripravila lučko. 

Najprej smo se pogovorili o kamišibaju. Ker je bilo že kar nekaj otrok na predstavitvi 

kamišibaja v moravški knjižnici, so tudi sami povedali, kar so vedeli o tem. Potem sem 

predstavila pravljico in jo odigrala. Pravljico so zbrano poslušali in sledili pripovedovanju in 

likovni opremi zgodbe z medklici navdušenja in pričakovanja. Zaključek pravljice jih je pustil 

v popolni tišini, potrebni, da uredijo vtise in svoje misli. Nato so si ogledali še oder in slike 

posameznih prizorov. S tem se je moj obisk v skupini tudi zaključil. 
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Slika 14: Nastop v vrtcu, druga starostna skupina, pripovedovanje zgodbe (M. Vesel, osebna 

komunikacija, junij 2018) 

 

Slika 15: Nastop v vrtcu, druga starostna skupina, menjava prizora (M. Vesel, osebna komunikacija, junij 

2018) 
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9.3 Aktivne počitnice 

V času po koncu pouka se starši osnovnošolcev znajdejo v stiski, kam z otrokom, zato na naši 

šoli (Osnovna šola Jurija Vege Moravče) vsako leto na začetku počitnic izvedemo aktivne 

počitnice, v okviru katerih jim ponudimo različne vsebine. Med njimi je bil poleti 2018 tudi 

kamišibaj. V skupini je bilo 30 otrok od 1. do 4. razreda in animatorji iz 8. in 9. razreda. Vsi, 

tako mlajši kot starejši otroci, so zbrano prisluhnili na ta način predstavljeni pravljici, čeprav 

so jo nekateri predhodno že slišali v okviru podaljšanega bivanja. Čar malega odra in luči je 

deloval tudi tokrat in jih nagovoril k likovnemu poustvarjanju, zapisala pa sem tudi njihova 

doživljanja pravljice. Zanimivo jim je bilo, da je mama poklicala račke k večerji, pa je bila 

prismojena, pa so ji male račke rekle, naj skuha pravljico; pa pripovedovanje pravljice o mali 

modri ribici; da se je lisjak spotaknil in padel, ker je bil tako neroden; ko so šle račke malo 

plavat; ko se je lisjak udaril in je videl zvezde; ko so se račke ohladile in plavale v potoku; ko 

se je lisjak smejal, ko so skupaj poslušali pravljico; ko so račke zaspale. 

 

Slika 16: Aktivne počitnice (1.–9. razred), poslušanje kamišibaj predstave (M. Koren, osebna 

komunikacija, junij 2018) 
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Slika 17: Aktivne počitnice (1.–9. razred), likovno poustvarjanje po kamišibaj predstavi in zapisovanje 

doživetja (M. Koren, osebna komunikacija, junij 2018) 

9.4 Še en nastop v vrtcu 

V juliju 2018 se mi je ponovno ponudila priložnost, da izvedem predstavo v drugem 

starostnem obdobju. Za razliko od prejšnjega nastopa v vrtcu sem po predstavi otroke 

spodbudila k likovnemu ustvarjanju in si zapisala, kaj so povedali o svojem doživljanju 

kamišibaj predstave. Njihovi likovni izdelki skupaj z zapisi doživljanja so mi bili v veliko 

pomoč pri načrtovanju dela z raziskovalno skupino v avgustu. 
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Slika 18: Nastop v vrtcu, druga starostna skupina, kamišibaj predstava (A. Gerčar, osebna komunikacija, 

julij 2018) 

 

Slika 19: Nastop v vrtcu, druga starostna skupina, poslušanje kamišibaj predstave (A. Gerčar, osebna 

komunikacija, julij 2018) 



 

33 

 

Slika 20: Nastop v vrtcu, druga starostna skupina, poustvarjanje po kamišibaj predstavi (A. Gerčar, 

osebna komunikacija, julij 2018) 

9.5 Izvedba v raziskovalni skupini 

Menila sem, da z uporabo kamišibaja in omenjene predstave še nismo izčrpali vseh zmožnosti 

otrok. Zato sem se dogovorila z vzgojiteljicami in pridobila soglasja staršev ter odigrala 

predstavo še v raziskovalni skupini 11 predšolskih otrok v starosti od 4 do 6 let. 

9.5.1 Napoved dejavnosti 

Najprej smo se pogovorili o samem gledališču. Povedali so, kdo od njih je že bil v gledališču 

in katero predstavo si je ogledal. Najpogosteje so navajali lutkovno predstavo Kdo je napravil 

Vidku srajčico. Nato sem otrokom predstavila malo namizno gledališče po japonskem vzoru. 
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9.5.2 Izvedba kamišibaja 

Poskrbela sem za primerno vzdušje, zatemnila sem prostor, osvetlila oder in posebno 

pozornost namenila temu, da so vsi otroci dobro videli prizorišče. Zaigrala sem jim predstavo 

in se odzivala na njihove odzive. Ves čas so pozorno spremljali predstavo. 

9.5.3 Pogovor po predstavi 

Po predstavi sem se pogovorila z vsakim otrokom, kaj mu je bilo najbolj všeč in kaj si je 

najbolj zapomnil. Presenetilo me je, kako zelo različni so bili odzivi otrok in njihovi 

odgovori. Nekomu je bila najbolj zanimiva mama raca, ker je skuhala zažgano kašo, pa tudi 

pogumna, ker si je to upala priznati, spet drugemu so bile najbolj všeč male račke. Najmanjši 

raček, ki si je upal nagovoriti lisjaka, je bil najpogumnejši. Nekaterim je bil najbolj všeč 

lisjak, ker se je plazil, ker je padel, ker se je povaljal v travi, ker se je spotaknil, ker se mu je 

vrtelo v glavi, ker je videl zvezde ipd. Nekomu je bilo všeč, ko so račke plavale, saj ga je 

spomnilo, da se je tudi sam potapljal in čofotal, ko so bili na morju. Nekaterim je bila najbolj 

všeč hišica račk, ker je imela dimnik, ker je v njej gorela luč, ker je bilo v njej pisano 

pohištvo. Zanimivo jim je bilo, ko so se račke poskrile pod mizo, posteljo, za metlo. Kolikor 

je bilo otrok, toliko je bilo različnih odgovorov. Pozitivno me je presenetilo tudi to, da so 

otroci uporabljali enake izraze, kot sem jih uporabila med pripovedovanjem zgodbe, saj so bili 

to izrazi, ki so presegali besednjak, ustrezen njihovi starosti. Odgovori so bili različni in iz 

njih lahko sklepam, da je vsak otrok doživel predstavo drugače, odvisno od njegove starosti, 

zmožnosti in izkušenj, ki jih ima z ogledom lutkovnih ali drugih gledaliških predstav, kot tudi 

s poslušanjem ali branjem pravljic. 

9.5.4 Likovno poustvarjanje 

Otroci so spontano izrazili željo, da bi na to temo narisali svoje doživetje, in segli po 

materialu, ki ga imajo vedno na razpolago: papirju, barvicah in flomastrih. Risbe so bile zelo 

zanimive, predvsem pa zelo različne; nekateri so upodobili ploskve različnih barv, drugi pa so 

ustvarili estetsko dovršene risbe. Tako tudi te dokazujejo, da je vsak doživel, razumel in dojel 

zgodbo drugače. Vse navedeno dokazuje, da se je predstava otrok doživljajsko in čustveno 

dotaknila. 
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Ko smo jih skupaj pregledovali, so otroci začeli ob vsaki risbi pripovedovati, kaj so narisali. 

Med pripovedovanjem so ustvarili pravilni vrstni red poteka zgodbe, ki smo jo še enkrat 

obnovili ob slikah. 

 

Slika 21: Likovno poustvarjanje po kamišibaj predstavi 

9.5.5 Dramatizacija 

Med samo obnovo se je nekaj deklic postavilo v vlogo, o kateri smo pripovedovali. 

Spodbudila sem jih k nadaljnjemu poustvarjanju. Nato so otroci v manjših skupinah zaigrali 

posamezne prizore. Tisti, ki niso nastopali, so bili občinstvo. Po vsakem odigranem prizoru so 

igralce nagradili z aplavzom. Pogovorili smo se tudi o tem, kako je bil posamezen prizor 

odigran in kaj bi lahko še izboljšali. 

Otroci so s svojimi besedami ustvarili besedilo, rdeča nit zgodbe pa se je ohranila. V začetku 

je bila igra nekoliko okorna, zadržana, nato pa so se razživeli in kar niso mogli dočakati, da 

pridejo na vrsto. Sami so tudi ugotovili, da jim manjkajo rekviziti ali vsaj oblačila, ki bi po 

barvi ponazarjala, kaj predstavljajo – lisjaka, male račke ali mamo raco, želeli so biti tudi 

potok, ribe v njem, smreke; vse, česar so se domislili, da nastopa v zgodbi. Posegli so po 

pripomočkih, ki so jih našli v kotičku. 
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Preden smo se tisti dan razšli, so napovedali, da bodo naslednji dan od doma prinesli oblačila, 

ki jih bodo okarakterizirala glede na vlogo (račke, mama raca, lisjaček, drevo, potok, ribe, 

čeber, hiša itd.). 

 

Slika 22: Dramatizacija kamišibaja – mama raca in male račke 

 

Slika 23: Dramatizacija kamišibaja – lisjak se plazi proti hiši račk 
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Slika 24: Dramatizacija kamišibaja – račke zaspijo ob pripovedovanju pravljice 

9.5.6 Kostumi in scena 

Razmišljala sem, kako bi lahko izdelala kostume za posamezne vloge, in iz pogovora otrok 

razbrala, da je najpomembneje, da se liki med seboj razlikujejo po barvi, da se prepoznajo: 

race in račke naj bi bile rumene, lisjak rjav ali oranžen, kar je v vodi, modrozeleno, drevesa 

zelena, trava pa prav tako zelena. Doma sem poiskala majice v naštetih barvah in jih naslednji 

dan prinesla v vrtec ter jih neopazno odložila v kotiček v prostoru, kjer smo izvajali dejavnost. 

Ko so jih otroci po prihodu opazili, so bili zelo navdušeni nad preprosto rešitvijo, da se liki 

razlikujejo po barvah, in se sami javili za različne vloge. 

Da so otroci osvežili spomin na prejšnji dan zaigrano zgodbo, smo še enkrat pogledali slike in 

prosto obnovili zgodbo. Če so želeli, sem pokazala sliko prizora, v glavnem pa so zgodbo 

sedaj že poznali in so jo samostojno pripovedovali in v nadaljevanju zaigrali. Sami so se 

javljali za posamezne vloge in jih odigrali. Posamezne prizore so zaigrali tako, da so za sceno 

uporabili predmete in opremo, ki je bila v samem prostoru. Miza je bila hiša, noge so 

predstavljale predmete (omaro, posteljo idr.), za katere so se skrili, na tla pa smo pogrnili 

modrozeleno tkanino, ki je predstavljala potok. Ostali otroci so bili občinstvo in so po vsakem 

odigranem prizoru ploskali. 
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Slika 25: Uporaba preprostih kostumov pri dramatizaciji – najmanjši raček pogumno sprašuje lisjaka 

 

Slika 26: Uporaba preprostih kostumov pri dramatizaciji – zamaskirani lisjak 
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Slika 27: Uporaba preprostih kostumov pri dramatizaciji – lisjak se priplazi do hiše račk 

 

Slika 28: Uporaba preprostih kostumov pri dramatizaciji – lisjak se počasi približuje, v ozadju vidimo 

potok 
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Slika 29: Lisjak, ki se je povaljal v listju in travi 

9.5.7 Izdelava marionet 

Otrokom se gledališka dejavnost najlaže približa preko različnih oblik in izvedb lutk, pa naj 

bodo to najprej njihove roke ali noge, kasneje igrače, ki oživijo ob njihovem pripovedovanju, 

ali pa se igrajo, da vsakdanji predmet postane nekaj drugega. Še posebej čarobne se jim zdijo 

marionete. Ker so v gledališču umetelno izdelane, jim niso lahko dostopne, zato sem 

razmišljala v smeri, da si jih lahko vsak sam izdela iz materiala, ki je vedno pri roki: tulec 

toaletnega papirja, nekaj barvnega papirja, vrvica, plastični pokrovčki plastenk, premikajoče 

oči. Zato sem poiskala in pripravila material. Doma sem poskusno izdelala svoji marioneti, 

račko in lisjaka. Ko sem ju naslednji dan prinesla v vrtec, so ju otroci takoj opazili. Zanimivo 

se jim je zdelo, da sta narejeni iz vsakdanjega materiala, ki ga imajo vedno pri roki. Sami so si 

izbrali, kaj bodo raje naredili, lisjaka ali račko, in začeli ustvarjati. Pri ustvarjanju sem 

sodelovala z nasveti in jim pomagala pri izdelavi, če oz. ko so sami izrazili željo, da jim 

pomagam. Najbolj zanimivo se jim zdelo animiranje papirnatega tulca, ki je kar naenkrat 

oživel. Vsak je na sebi lasten način preizkusil gibanje, spremljal svojo lutko z govorom; pri 

tem so bili otroci res domiselni in izvirni. 
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Slika 30: Izdelava marionet – oblepljanje papirnatega tulca 

 

Slika 31: Izdelava marionet – pritrjevanje lisjakove glave na marioneto 
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Slika 32: Veselje ob izdelani marioneti 

9.5.8 Možnosti nadaljnjega ustvarjanja 

Ob tem so se pokazale možnosti, kaj bi še lahko naredili in na kakšne načine bi še lahko 

odigrali prizore. Tako bi lahko na primer prizor odigrali samo z značilnim gibanjem, 

izražanjem občutij z glasom, lahko bi nadaljevali zgodbo, uporabili igro vlog ali se spremljali 

s preprostimi glasbili: 

 lastnimi (ploskanje, tleskanje, topotanje, udarjanje po kolenih, ustvarjanje zvokov z 

glasom), 

 glasbili Orffovega instrumentarija, 

 glasbili, izdelanimi iz naravnih materialov (kamenčki, orehove lupine, dežna palica), 

 glasbili iz odpadnih materialov. 

10 EVALVACIJA 

V diplomskem delu sem predstavila kamišibaj, posebno obliko pripovedovanja pravljic, ki je 

na Slovenskem v zadnjih letih pridobila veliko navdušenih ustvarjalcev in še več 

uporabnikov. Gre za tradicionalno japonsko obliko pripovedovanja pravljic, ki združuje 
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različne umetnosti, tako besedno kot likovno, neločljivo povezane v gledališkem dogajanju 

pred našimi očmi na majhnem odru, imenovanem butaj. 

Butaj je bil otrokom zelo všeč, še posebej tistim, ki ga prej še niso videli. Najprej sem jim na 

kratko povedala, kaj imajo pred seboj in kako se imenuje. S tem sem potešila njihovo 

radovednost, ki bi jih med predstavo lahko odvračala od spremljanja zgodbe. Nato sem jim 

predstavila pravljico. Pripovedovala sem o družini račk, kako mama skrbi za njih in da jim je 

skuhala večerjo. Nato sem jih povprašala, kaj mislijo, da je skuhala svojim račkam. Dobila 

sem veliko zelo različnih odgovorov: črve, hrenovke, makarone, travo itd. Ker so bili 

odgovori tako različni, sem vprašala otroke, če jih zanima, kaj je mama raca v resnici skuhala 

za večerjo. Pritrdili so in šele nato sem odprla vrata butaja. Njihovo pozornost sem še dodatno 

usmerila na prizorišče dogajanja, butaj, s pomočjo namizne luči. 

Predstavitev pravljice na nov, drugačen način je pritegnila otroke, da so bili ves čas izvajanja 

skoncentrirani in so zbrano poslušali. Zanje je bilo to zanimivo, nekaj, česar še niso videli in 

doživeli. Predstavi je spontano sledil premor, v katerem so otroci v tišini podoživeli zgodbo in 

svoje občutke. 

Želeli so si tudi od blizu ogledati butaj in slike posameznih prizorov. Skupaj smo pogledali 

slike. Zložili smo jih na mize, da so si jih lahko bolje ogledali. Pravljico so želeli slišati še 

enkrat, zato smo jo ponovili ob posamezni sličici. Pri tem so sodelovali tako, da so mi 

podajali posamezne slike. Ker so v pravljici trije zapleti, ni bilo preprosto razporediti 

posameznih slik prizorov v pravilni vrstni red, vendar smo se med pogovorom spomnili 

zaporedja dogodkov. Med samim ogledovanjem so otroci s svojimi besedami pripovedovali, 

kaj se je zgodilo v posameznem prizoru, in vključili tudi svoja doživljanja. Pripovedovali so o 

tem, kaj jim je bilo v zgodbi najbolj všeč. Odgovori so bili zelo različni in so odražali njihova 

doživetja in doživljanja. 

Za nekatere je bila najbolj zanimiva mama raca, ker je prismodila večerjo, spet drugemu so 

bile najbolj všeč male račke. Mali raček, ki si je upal nagovoriti lisjaka, je bil najpogumnejši. 

Nekaterim je bil najbolj všeč lisjak, ker se je plazil, ker je padel, ker se je povaljal v travi, ker 

se je spotaknil, ker se mu je vrtelo v glavi, ker je videl zvezde. Nekomu je bilo všeč, ko so 

račke plavale, saj ga je spomnilo na to, da se je tudi sam potapljal in čofotal, ko so bili na 

morju. Nekaterim je bila najbolj všeč hišica račk, ker je imela dimnik, ker je v njej gorela luč, 
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ker je bilo v njej pisano pohištvo. Zanimivo jim je bilo, ko so se račke poskrile pod mizo, 

posteljo, za metlo. Kolikor je bilo otrok, toliko je bilo različnih odgovorov. Presenetilo me je 

tudi, da so uporabljali podobne ali celo iste izraze, ki sem jih uporabila pri pripovedovanju, 

npr. »prelisičil«, saj te besede niti odrasli ne uporabljamo pogosto in prepričana sem, da je 

bila za nekatere otroke celo neznana. 

Ko smo se pogovorili, so otroci izrazili željo, da bi vsak narisal svojo risbo. Papir in barvice 

smo imeli pri roki, zato so se usedli k mizi in začeli ustvarjati. Risbe so bile zelo raznolike, 

tako glede natančnosti upodabljanja podrobnosti kot tudi uporabe barv. Med samim risanjem 

so mi večkrat prinesli pokazat, kako in kaj rišejo. Če so me prosili, naj jim še kaj svetujem 

glede narisanega, sem jih spodbudila k nadaljnjemu ustvarjanju. Ko so končali, smo slike 

razporedili po tleh in jih opazovali. Tako je vsak dobro videl svojo risbo, nato pa sem jih še 

povprašala, kaj so narisali. Na risbah so večinoma upodobili tisto, o čemer so prej 

pripovedovali, kar jih je najbolj navdušilo, jih nagovorilo, jim bilo najbolj všeč. 

Še enkrat so želeli videti slike posameznih prizorov v zgodbi. Ko sem jim kazala prvi prizor, 

mamo raco, ki kliče svoje tri male račke k večerji, so se štiri deklice kar takoj med sabo 

dogovorile in se postavile v pozo za igranje tega prizora. Spodbudila sem jih, da nadaljujejo z 

igro. Prvi poskusi so bili nekoliko okorni in nerodni, potem pa so se razživele. Ostali otroci so 

se vživeli v vlogo občinstva. Potrebovali smo še lisjaka in kar naenkrat sta se javila deček in 

deklica. Da bi zadostila njunemu navdušenju in želji po igranju, sem predlagala, da najprej 

zaigra eden in nato prizor ponovimo, da lahko odigra isto vlogo še drugi. Želeli so predstaviti 

tudi potok, kmalu pa jih je začelo motiti, da nimamo kostumov in da si ne predstavljajo, kje so 

potok in drevesa. Hišico smo oblikovali pod mizo, lisjak se je skril za stol in se pokril s 

plakatom, ki smo ga našli v kotičku. Tako smo odigrali vse prizore in se nato pogovarjali, 

kako se jim je zdelo. Tudi tisti, ki so igrali, so povedali, kako so se počutili, kaj jim je bilo 

najbolj všeč in kaj ne. Skupna ugotovitev je bila, da jih moti, da nimajo kostumov. 

Ta problem smo enostavno rešili z raznobarvnimi majicami, ki so si jih otroci naslednji dan 

nadeli med dramatizacijo. Tako so točno vedeli, kdo igra katero vlogo. Presenetil me je tudi 

deček, ki je s svojimi oblačili izbral popolno majico za igranje lisjaka – oranžne barve in s 

podobo lisjaka na sprednji strani, kar potrjuje, da je tudi doma razmišljal o doživetju v vrtcu. 
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Tudi preprosti marioneti iz papirnatega tulca v podobi lisjaka in račke sta spodbudili 

radovednost otrok in njihovo željo po izdelavi lastne marionete, ki so jo izdelali po lastni 

zamisli in z izbiro ponujenega materiala. Veselje ob izdelani marioneti so odnesli s seboj v 

skupino in kasneje tudi domov. 

Vseh možnosti ustvarjanja in poustvarjanja po kamišibaj predstavi s tem še zdaleč nismo 

izčrpali, pač pa so ostale kot spodbuda za nadaljnje delo. 

10.1 Ugotovitve 

Pri prebiranju literature in po izvedeni raziskavi sem prišla do pozitivnih odgovorov na vsa 

zastavljena raziskovalna vprašanja na začetku empiričnega dela diplomskega dela. 

Z izobraževanjem Kamišibaj gledališče v okviru JSKD sem pridobila osnovna znanja o 

kamišibaju. Na podlagi poznavanja otroške literature in strokovnih kriterijev sem izbrala 

pravljico in jo predelala v kamišibaj obliko. Preizkusila sem jo v praksi na mnogih nastopih v 

različnih okoljih pred različno starimi otroki, nato pa jo pripravila in preizkusila v 

raziskovalni skupini v vrtcu. 

Trdim lahko, da ima kamišibaj gledališče ne samo umetniško vlogo pri predstavljanju 

pravljice, ampak tudi motivacijsko vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. V različnih 

okoljih izvedena predstava je delovala motivacijsko na vse udeležene, tako v knjižnici, kjer so 

bili prisotni otroci in starši, kot tudi v vrtcu in osnovni šoli, kjer je bila starost otrok od 4 do 

11 let. Zanimivo je bilo, da so tudi najstniki do 16. leta starosti med počitniškimi aktivnostmi 

z zanimanjem sledili zgodbi prav zaradi načina uprizoritve. 

Na podlagi dela z otroki v različnih starostnih skupinah, kot tudi teoretičnih dognanj 

(Korošec, 2009; Gaber, 2013; Rožič in Turnšek, 2010; Cvetko, 2018; Cvetko in Sitar, 2018; 

Hribar, 2009; Dolinšek Bubnič, 2003; Saksida, 2003; Kyoko, 2018; Kropp, 2000), sem 

prepričana, da kamišibaj spodbuja otrokov celostni razvoj. Odzivi otrok, tako s pogovorom 

kot likovnim ustvarjanjem in dramatizacijami, kažejo, da je kamišibaj na različnih ravneh 

nagovoril otroke različnih starosti, skladno z njihovim razvojem, njihovo socialno in 

življenjsko izkušnjo. Dokaz za to so njihovi različni izdelki: risbe, zaigrani prizori, govorjena 

besedila in drugi umetniški izdelki. 
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Empirični del diplomskega dela dokazuje, da kamišibaj spodbuja tudi jezikovno ustvarjalnost 

otrok. Otroci so uporabili presenetljive izraze, npr. »prelisičil« pri 4 letih starosti, hkrati pa 

poslušanje in gledanje v starostno mešanih, kot tudi v homogenih skupinah prinaša 

obogatitev, saj otroci uporabljajo različne izraze, imajo različen besedni zaklad in drug 

drugega bogatijo. 

Z empiričnim pristopom lahko potrdimo, da kamišibaj spodbuja umetniško ustvarjalnost 

otrok. Otrokom sem omogočila, da so imeli vsi dovolj časa za likovno izražanje. Njihove 

izdelke smo si skupaj ogledali, jih opisali in izpostavili značilnosti. Vsaka slika je bila 

drugačna, uporabljali so različne barve, kar dokazuje ustvarjalnost, domišljijo in domiselnost 

otrok. Odigrana kamišibaj predstava je spodbudila otroke tudi k dramatizaciji, ki je bila od 

igre do igre zahtevnejša, več je bilo pogovorov in sodelovanja med otroki. Pri tem so pokazali 

veliko samostojnosti, saj so se organizirali in iskali skupne rešitve. Tudi njihove lutke – 

marionete – so bile med seboj različne, vsak je izdelal tako, kot je želel, in jo kasneje 

samostojno animiral. 

11 SKLEP 

»Brez pravljice ni otroštva,« pravi Zdenka Zalokar Divjak (2002), in jaz ji, tako kot mnoga 

znana imena iz sveta znanosti, umetnosti in literature, pritrjujem. Pravljica obstaja, odkar se 

človek zaveda sebe, in se je na različne načine prenašala iz roda v rod. Danes, v poplavi vseh 

mogočih elektronskih naprav in virtualne (ne)resničnosti, skuša še vedno tekmovati za 

otrokovo pozornost. Če ji uspe, bo otroku polepšala otroštvo in spodbudila njegov razvoj na 

vseh področjih. Vprašanje je le, kako pravljico posredovati otroku. 

V svojem delu sem predstavila kamišibaj, tradicionalno japonsko obliko pripovedovanja 

pravljic, ki je na Slovenskem v zadnjih letih pridobila veliko navdušenih ustvarjalcev in še 

več uporabnikov. Moja pot kamišibaja od izobraževanja prek festivala do igralnice je bila 

dolga, vendar sem si jo izbrala sama in mi je bila v veliko veselje. Pri tem sem se naučila 

marsičesa novega, to preizkusila v praksi in pripravila za delo v vrtcu. 

Najprej sem se udeležila osnovnega izobraževanja Kamišibaj v okviru JSKD, ki je potekalo 

aprila in maja 2018 v Ljubljani. Nato sem na podlagi strokovnih kriterijev in osebnega 

poznavanja otroške literature izbrala pravljico Tatjane Kokalj Skuhaj nam pravljico, ki ni zelo 
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poznana, vsebuje pa vse sestavine, ki jih mora imeti dobra pravljica: uvod, predstavitev 

glavnih junakov, pravljični zaplet, razplet in zaključek. Vsebino sem razdelila na posamezne 

prizore, načrtovala likovno opremo posameznega prizora in razčlenila besedilo, tako da je bilo 

likovno in besedno sporočilo v harmoniji. Izdelala sem posamezne slike prizora in jih 

opremila z besedilom. Posebno pozornost sem posvetila tudi praktični izvedbi: opremi odra 

(ustrezna osvetljenost butaja, moja obleka, da bom čim manj opazna in moteča za gledalca), 

načinu pripovedovanja in načinu izvlečenja slik posameznih prizorov, da sem vzpostavila 

kjokan z občinstvom. 

Predstavo sem odigrala v knjižnici in na festivalu Zmaj Kamišibaj maja 2018 v Hiši otrok in 

umetnosti, svoj nastop pa sem še večkrat preizkusila v različnih okoljih in z različno starimi 

poslušalci. Pri tem sem bila pozorna tako na svoj nastop kot tudi na odzive občinstva, saj so 

mi dali dragocene podatke, napotke in usmeritve za nadaljnje delo in pripravo za raziskavo v 

vrtcu, ki sem jo izvedla v avgustu 2018. 

Po odigrani kamišibaj predstavi sem otrokom omogočila prostor varnosti in zaupanja, ki je 

predpogoj za umetniško izražanje in ustvarjanje. Narisali so svoje vtise, izrazili svoje občutke 

in doživetja, odigrali predstavo na njim lasten način ter se zatopili v igro z marionetami, ki so 

jih sami izdelali. 

Pri tem se nakazujejo nova področja, ki jih še nismo izčrpali; tako bi lahko na primer prizor 

odigrali samo z značilnim gibanjem, izražanjem občutja, glasov, uprizorili igro vlog ali pa 

spremljavo z glasbili Orffovega instrumentarija, kot so npr. zvončki, metalofon, ksilofon, 

boben, triangel in kraguljčki, kot tudi z lastnimi glasbili (ploskanje, tleskanje, topotanje, 

udarjanje po kolenih, ustvarjanje zvokov z glasom) in glasbili, izdelanimi iz naravnih 

(kamenčki, orehove lupine, dežna palica) in odpadnih materialov. Prav tako bi lahko ustvarili 

nadaljevanje zgodbe po lastni zamisli, jo ilustrirali in zaigrali. V obliko kamišibaj bi lahko 

predelali poljubno otrokom znano pravljico in jo zaigrali ali pa si zamislili čisto svojo zgodbo. 

Kamišibaj si v Sloveniji utira pot in prinaša nove možnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, 

domiselnosti in domišljije tako pri otrocih kot pri vzgojiteljih oz. vseh drugih, ki se ukvarjajo 

in se bodo ukvarjali s kamišibaj gledališčem. Ne nazadnje je odlično motivacijsko sredstvo za 

pridobitev in krepitev pozornosti pri otrocih vseh starosti. 
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Slika 33: Odjavna slika 

»Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja 

kot mi, odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki 

so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa 

vse ljudi, ki so okoli njih …« (Pearl S. Buck, 2012) 
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13 PRILOGE 

13.1 Priloga 1: Zapis pogovora z Igorjem Cvetkom (23. 6. 2018) 

Kamisibaj ima določene značilnosti, kako statično sliko spremeniš v dinamično dogajanje. 

Poznamo dve vrsti umetnosti: prostorsko in časovno. K prostorskih umetnostim sodijo 

slikarstvo, kiparstvo in arhitektura, k časovnim umetnostim pa glasba, gledališče, film, saj jih 

moramo opazovati v daljšem časovnem obdobju. 

Za kamišibaj je potrebno razviti sliko do tiste, ki jo pripoveduješ – s tem jo približaš filmu, 

gledališču, približaš jo časovni komponenti. 

Kako boš to naredil, pa se moraš odločiti sam, z dobrim premislekom in risanjem sekvence 

slik ustvariš gibanje. Z eno sliko vidimo časovni potek dogajanja, še bolj pa v zaporedju: slika 

mora biti v določenem odnosu s prejšnjo in seveda tudi z naslednjo. To velja za vse slike. 

Tako kot ima glasba določene zakonitosti kompozicije, lahko prenesemo na zaporedje slik pri 

pripravi predstave kamišibaj. 

Sekvenca slik: Znotraj ene slike – notranji čas slike 

Serija posameznih slik zunanja zgodba ˖ notranje urejanje – časovna slika. 

Pri radijski igri si poslušalci ustvarjajo svojo sliko. 

Delavnica kamišibaja 

Efekte časa- ustvarimo z eno sliko- z razmišljanjem, ki je blizu stripu/filmu 

Pri filmu moramo dobro razmisliti, kako bomo izvedli kadriranje: kje bo kamera, 

(blizu/daleč), zgoraj, spodaj; montažo: kako bo slika na sliko montirana 

Kamišibaj je eksotična, mejna zvrst gledališča. 
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Razlika med japonskim načinom in slovenskim: Pri Japoncih teče čas, smer branja v našem 

smislu nazaj, z desne proti levi, pri nas pa v smeri naprej, z leve proti desni 

Prvič se je pojavil pri nas aprila 2013 na Pripovedovalskem festivalu z Anjo Štefan. 

Likovna izdelava kamišibaja: Sistematično ga razčlenimo v naslednje faze oz postopke: 

Razčlenitev zgodbe: izbrano besedilo razdelimo na pomenske enote. Določimo trenutke, ki so 

pomembni za razumevanje in doživljanje zgodbe( iz teh bomo določili prizore in izrisali 

kadre). 

Celotno zgodbo s kadriranjem razdelimo na zaporedje prizorov. 

Z ustreznim kadriranjem povabimo gledalca v zgodbo. Pri tem so pomembni:  

velikost in oblika prizora: total; srednji plan; bližnji plan; detajli. 

Koti: pogled od spodaj; pogled od zgoraj; ptičja perspektiva; žabja perspektiva 

Risba in besedilo sta soodvisna 

Vsebinsko in likovno naj ima kamišibaj strukturo dramske zgodbe s prepoznavnim uvodom, 

zapletom, vrhom, razpletom in koncem. 

Na začetku ima uvodni kader: v katerem predstavimo glavne akterje, in na koncu sintezo 

zgodbe 

Glavne/ga akterja/je predstavimo: njihovo notranje življenje, značilen videz, način izražanja; 

pozorni smo na potovanje gledalčevega pogleda pri odkrivanju spodnje slike 

Pomembno vlogo imajo še posebej detajli. 

Slika 
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V tej fazi izrišemo prizore: pozorni smo na govorico telesa; obrazno mimiko; poenoten izgled 

junakov; odstranimo nepomembne detajle; upoštevamo pravilo risanja v format (A3) dva 

prsta od roba (v tem področju ni pomembnih detajlov), izberemo likovno tehniko (tuš, 

akvarel, gvaš, kolaž, akril, mešane tehnike,..) 

Končna podoba kamišibaja. 

Svojo predstavo, slikovedko najavimo z naslovnico in se poslovimo z odjavno špico. 

Posebno pozornost posvetimo načinu vlečenja slik/menjavanju prizorov: odkrijemo do 

polovice, po tretjinah, tresoče, počasi, bliskovito. 

Ob uprizoritvi smo pozorni na komunikacijo z občinstvom in avtentičnost kamišibajkarja. 

Kyokan-  čustveno doživetje zgodbe. 

13.2 Priloga 2: Kamišibaj Skuhaj nam pravljico 

 

Slika 34: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (1., 2. prizor) 
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Slika 35: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (3., 4. prizor) 

 

Slika 36: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (5., 6. prizor) 
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Slika 37: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (7., 8. prizor) 

 

Slika 38: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (9., 10. prizor) 
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Slika 39: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (11., 12. prizor) 

 

Slika 40: Slika kamišibaj Skuhaj nam pravljico (besedilo na zadnji strani slik prizorov) 
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13.3 Priloga 3: Slike otrok raziskovalne skupine avgust 2018 

 

Slika 41 Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 

 

Slika 42: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 
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Slika 43: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 

 

Slika 44: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 
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Slika 45: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 

 

Slika 46: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 
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Slika 47: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 

 

Slika 48: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 



 

61 

 

Slika 49: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 

 

Slika 50: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 
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Slika 51: Risanje po kamišibaju Skuhaj nam pravljico 


