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Naslov besedila v slovenščini:  

Postavitev stalnega lutkovnega kotička v igralnici  

 

Naslov besedila v angleščini: 

Setting up a permanent puppet corner in the kindergarten playroom 

 

Kratek povzetek v slovenskem jeziku 

 

Lutke v vrtcu so naravno in zabavno podaljšanje domišljijske igre, ki jo otroci z veseljem 

uporabljajo in hitro usvojijo. Z malo spodbude odraslega,  lutke pomagajo otrokom razviti 

pomembne učne spretnosti. Prenos lutk v roke, oziroma na roke otroka, lahko predstavlja 

izhodišče za dragocene učne priložnosti. Zlasti pri razvoju komunikacijskih spretnosti, 

jezikovne širine, družabnem/ čustvenem razvoju, razvoju zaznavanja, gibanja ter pri 

razvijanju domišljije in ustvarjalnosti, ki sta pomembni za otrokovo samopodobo. Lutka zna 

pripovedovati, si izmišljati zgodbe in pesmi. Lahko je žalostna, vesela, radovedna, 

zamišljena…Lutka lahko služi kot posrednik in pomaga olajšati ali odstraniti težave. Uvedba 

stalnega lutkovnega kotička v igralnici, omogoča otrokom nabiranje izkušenj pri 

sodelovalnem delu, ko so hkrati aktivni sooblikovalci igre, a se tudi učijo, kako prilagoditi 

svoje zamisli skupnemu cilju. 

 

5 ključnih besed v slovenščini: 

lutkovni kotiček, otrok, igra, lutka, samopodoba; 

  

Kratek povzetek v angleškem jeziku 

The puppets in the kindergarten are a natural and fun extension of the fantasy game, which 

children are happy to use and quickly adopt. With little incentive from the adult, puppets help 

children develop important learning skills. Putting puppets in to the hands of the child, or 

rather on, can be a starting point for valuable learning opportunities. Especially in the 

development of communication skills, linguistic breadth, social / emotional development, the 

development of perception, movement, and the development of imagination and creativity 

that are important for the child's self-esteem. The pupet can talk, tell stories and songs. It can 

be sad, cheerful, curious, thoughtful ... The puppet can serve as a mediator and help ease or 

eliminate problems. The introduction of a permanent »puppet corner« in the kindergarten 

playroom allows children to accumulate experience in collaborative work while being active 

co-creators of the game, but also learning how to adjust their ideas to a common goal. 
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5 ključnih besed v angleščini: 

Puppet corner, child, play, puppet, self-esteem; 

 

 

1. Razlogi, problemi 

 

 

V predšolski vzgoji gledališka umetnost, (kot eno od področij umetnosti v Kurikulu) omogoča 

kroskurikularno povezovanje vseh področij dejavnosti. Otroci v vrtcu spoznavajo gledališče, 

zlasti lutkovno, v vlogi gledalcev in izvajalcev. Pogosto se zgodi, da je ogled predstave 

motivacija za pripravo lastne, kjer otroci sami izdelajo lutke, kostume, ali pa uporabijo 

plišaste igrače in se sami preizkusijo v igranju. Vsakodnevno vzgojiteljice spodbujajo otroke 

k domišljijski igri, ki vključuje igre vlog, dialoge, pretvarjanje, spoznavanje prostora, 

gibanje… Skladno s Kurikulom potekajo različne dejavnosti, ki vključujejo elemente 

gledališča in igre tudi v vsakodnevnem programu. V različnih vsakodnevnih situacijah 

vzgojitelji vključujejo lutke, ali plišaste živali. (rutina, prihod, odhod iz vrtca, kosilo, 

reševanje manjših konfliktov, pripovedovanje z lutko ipd.) Lutko oziroma »ljubljenca« 

skupine uspešno vključujejo, kot motivacijsko sredstvo za senzibilizacijo otrokovega 

čustvenega in socialnega potenciala. Gledališče oziroma igro, kot didaktični pripomoček, bi 

bilo v pedagoškem procesu mogoče bolje izkoristiti. Lahko je temelj učenja in hkrati izvrsten 

pedagoški pripomoček. (Kulturno umetnostna vzgoja, 2011). Samo po sebi se torej poraja 

vprašanje, zakaj lutkovni kotiček ni stalnica v oddelku vrtca? Sama sem ga uvedla v oddelek 

in skozi opazovanje se mi je potrdilo, da se otroci vsakodnevno aktivno igrajo v kotičku. 

 

2. Teoretično ozadje 

Z lutko se otrok sreča zelo zgodaj. Zagotovo se bo z njo srečal v vrtcu, kjer pogosto postane 

most med otrokom in vzgojiteljem. Prav lutka je tista, ki pomaga otroku, da skozi njo 

vzpostavi simbolično komunikacijo z vzgojiteljem in premaga ločitveni strah, ob vstopu v 

vrtec.  Lutka lahko komunicira tudi brez besed in tako pomaga urediti marsikateri 

nesporazum, ki zaradi nezmožnosti ubesediti misli, lahko nastane v predšolski dobi.  »Ker 

otrok ni vedno sposoben izraziti svojih čustev in občutkov z besedami, mu simbolična igra z 

lutko omogoča posredno komunikacijo z okoljem tudi na neverbalen način, izkušnje pa si 

nabira skozi pogosto učiteljevo/vzgojiteljevo uporabo lutke pri dialoških igrah.« (Korošec, 

Majaron, 2002, Lutka iz vrtca v šolo, str. 1). 

Majaron je še zapisal, da je komunikacija z lutko zelo pomembna, saj omogoča sodobnemu 

otroku, ki je izpostavljen vplivom medijev in današnjemu ritmu življenja, da na simbolni 

ravni, čim manj boleče, najde rešitve za svoje probleme.  (Korošec, Majaron, 2002, Lutka iz 

vrtca v šolo). 

Lutka je torej dobro motivacijsko sredstvo, ki otroka spodbuja k akciji, lahko pa je tudi njegov 

družabnik v osamljenih trenutkih. Lutka je sredstvo ustvarjalnega izražanja, hkrati  spodbuja 



otrokovo domišljijo. Z njo si lahko otrok pomaga pri učenju ter tako doseže učinkovito 

pomnjenje na vseh učnih področjih. (Korošec, Majaron, 2002, Lutka iz vrtca v šolo, str. 31). 

Kako se igrati gledališče za najmlajše, je pomemben dejavnik pri umestitvi stalnega 

lutkovnega kotička v igralnico. Preprost odgovor nam ponudi Cvetko i., »Na način, da ga 

odkriva sam«  (Cvetko, 2010, Veliko malo prstno gledališče, str. 65) 

 

3. Implementacija in rezultati 

 

 

Torej je osnova za postavitev stalnega lutkovnega kotička temeljila na ideji, da otroci sami 

odkrivajo vse razsežnosti lutk, igre z njimi, različne manipulacije glede na izbor lutke (prstna, 

mimična, marioneta…). Na ta način sem želela z notranjo motivacijo doseči višji nivo 

empatije, mentalnega in psihičnega razvoja pri vrstnikih v skupini. Pogosto so se otroci znašli 

v konfliktu; ali bom vodja, ali se bom prilagodil skupini za dosego skupnega cilja? Lastno 

izkustvo je tisto, ki je v večini primerov vodilo otroke pri odločanju, kdo, kaj in kako. 

Uvedba kotička je bila za otroke presenečenje. Lutka je v naši igralnici pogosto prisotna, 

vendar do sedaj otroci niso imeli veliko priložnosti, da bi z njo rokovali spontano, med 

bivanjem v vrtcu. V veliki meri je šlo za načrtovane in usmerjene dejavnosti, ki so sledile 

zastavljenim ciljem, pogosto ciljem odraslega. Ravno to se je v naši igralnici spremenilo. V 

lutkovni kotiček, ki sem ga umestila med knjižni in ustvarjalni kotiček, so otroci radovedno 

usmerjali poglede, že med izvajanjem jutranjega kroga.  Po prehodu iz usmerjenih dejavnosti 

v prosto igro, pa je bilo zanimanje in udeležba v lutkovnem kotičku zelo veliko. V njem so 

otroci našli oder in različne lutke, od enostavnih za rokovanje, kot so klepetavčki iz papirja in 

mimične lutke, do marionete. Zraven ponujenih lutk, sem v kotiček postavila tudi knjige o 

izdelavi lutk. V ustvarjalni kotiček, ki je neposredno ob lutkovnem, sem umestila materiale, ki 

so jih otroci lahko po svoji domišljiji in idejah uporabili tudi za izdelavo svojih lutk. Opazila 

sem, da so se v začetku v kotičku zadrževali otroci, ki so govorno že zelo spretni. Kadar je 

bilo manj zanimanja med le temi, pa so se v kotičku igrali tudi otroci, ki so bolj zadržani in 

negotovi pri govornem izražanju. Med njimi tudi deklica  s selektivnim mutizmom, ki v vrtcu 

z glasom ne komunicira. V prvem tednu, so bile otrokom že izdelane lutke tiste, ki so jih 

uporabljali pri spontani igri. Začeli so se dogovarjati med seboj in deliti različne vloge. 

Občasno so se znašli v konfliktu, saj sta dve deklici želeli vsak dan določiti vsebino in vloge v 

predstavi za ostale. Naslednji dan, sem jima ponudila možnost, da sta si v ustvarjalnem 

kotičku izbrali material in izdelali svojo lutko. Z velikim navdušenjem sta se odzvali in 

izdelali svoji lutki. Pri sami izdelavi sem pomagala le po potrebi (lepljenje, žeblji..), deklici pa 

sta me usmerjali. Želela sem, da bi otroci dobili gledališko izkušnjo – izkušnjo 

pripovedovanja, vključevanja giba, in oživljanja predmetov v kreativno in simbolno igro, saj 

je ta ključnega pomena za otroka. To je pot ki otroku omogoča, da aktivno preizkusi in doživi 

iluzijo, kjer se istočasno v realnem svetu dogajajo sanjske reči. Izkušnja, ki jo otroci dobijo, 

jim pomagajo, da se zavedajo, da je to svet iluzije, v katerega se lahko vedno zatečejo in se iz 

njega kadarkoli – brez škode – tudi vrnejo. Lutka je torej tista vez, ki združuje tako stvaren 

kot nestvaren svet. Posebej, če si jo otrok izdela sam, le ta s svojo subjektivnostjo vpliva na 

otrokovo čutenje, krepi čustva, krepi njegove socialne veščine, ga utrjuje v empatiji, hkrati pa 



ga vodi skozi pasti sodobne realnosti. S tem, ko sem otrokom ponudila možnost vključevanja 

v lutkovni kotiček in spontano igro z lutkami, so nadgradili aktivno in domišljijsko igro. V 

interakcijah med vrstniki in z odraslimi, so izmenjali izkušnje, se seznanjali z kulturnim 

okoljem v katerem živijo in okoljem, ki jim je neznano. Skozi lutko so podoživeli izkušnje, s 

katerimi jim bo lažje postati samostojna, samozavestna in enkratna oseba. Razvijajo se na 

emocionalnem, psihičnem, mentalnim in kognitivnem področju.  

 

4. Zaključek 

Lutke nudijo širok spekter prednosti za otroke. Lutka naj bo prisotna v igralnici, kot stalna 

spremljevalka vzgojitelja in otrok. Z njo lahko okrepimo skoraj vsako področje 

Kurikula. Otroci vseh starosti uživajo v igri z lutko. 

Lutke so odličen način za pritegnitev pozornosti in domišljije otrok vseh starosti. Uporaba 

lutk v načrtovanju dejavnosti za otroke je prijeten način za spodbujanje učenja otrok o novih 

spretnostih in konceptih v različnih življenjskih situacijah. Otrokom krepimo naslednja 

področja: 

 Socialne veščine : Lutka lahko poveča komunikacijsko in socialno znanje otrok z 

zagotavljanjem strukturiranih možnosti za interakcijo z lutkami. Otroci lahko te veščine 

uporabljajo tudi z uporabo lutk, za interakcijo z drugimi otroki. 

 Čustveni razvoj : lutke lahko čustveno podpirajo otroke, tako da jim dajejo "prijatelja" za 

pogovor ali način, kako se pogovoriti z drugimi otroki, ne da bi morali govoriti 

neposredno. 

 Zaupanje v branje in govor : Otroci, ki nočejo govoriti ali prebrati (ilustracij) glasno, so 

morda bolj pripravljeni govoriti ali prebrati z lutko. 

 Glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje : Lutke lahko naredijo glasbeno in ustvarjalno 

gibanje bolj zanimivo in otroke učijo besed in gibov pri uvajanju nove pesmi. 

 Motorične spretnosti: Manipuliranje lutk je lahko pozitiven način za spodbujanje gibanja 

in izvajanje grobe in fine motorike. Zlasti pri tistih posameznikih, ki jim tovrstne 

spretnosti povzročajo težave, lutka odvzame strah in neprijetne občutke, saj z njo 

preusmerimo pozornost. 

 Podajanje navodil: Otroci se lahko naučijo ustreznega vedenja, če gledajo lutko kot zgled, 

lutka lahko uvaja in razloži pravila skupine. 

 Spodbujanje ustvarjalnosti : otroci lahko uporabljajo lutke, da bi prišli do zgodb, 

scenarijev in ustvarjalnih načinov reševanja problemov. 

 Krepitev pozornosti : lutka je lahko dobro orodje za krepitev pozornosti majhnih otrok, v 

velikih in manjših skupinah. Še posebej, če odrasla oseba lutkam vdahne "osebnost", ki 

otroke odpelje v pravljični svet. 

 Spodbujanje dramskega ustvarjanja: lutke lahko preprosto postanejo to, kar si otrok 

zamisli. Otrok vodi, ubesedi, pokaže, samostojno ali v skupini spontano izvede dramsko 

igro. (Lasten scenarij in zgodba). 

 



Igra z lutko otroku pomaga pri razvoju zaznavanja, razumevanja, gibanja, govora in pri 

razvijanju domišljije in ustvarjalnosti, ki sta pomembni za njegovo samopodobo. Z lutko 

otrok lahko podaja svoje mnenje o vsem kar ga obdaja. Pri oblikovanju lutk si otroci nabirajo 

izkušnje z različnimi materiali in orodji, ob igri z njimi pa doživljajo različna čustva in 

domišljija je v polnem razmahu. S takšnimi dejavnostmi se otroci navajajo na socialne 

interakcije in na sodelovalno delo. Lahko so aktivni sooblikovalci a se hkrati urijo, v 

prilagoditvah svojih zamisli za dosego skupnih ciljev. Lutkovni kotiček, kot stalnica v 

oddelku, otrokom neprestano nudi možnost za raziskovanje novih dimenzij njihovega razvoja. 

Spodbujajmo spontano preizkušanje nadgrajevanje že odkritega. Rezultat igre z lutkami 

zagotovo ne bo nikoli enak, saj se odraža skupni odnos deležnikov in soustvarjalcev igre v 

tem trenutku. Skupno navdušenje v sobivanju in soustvarjanju, pa je naše vodilo za naslednje 

uspehe.  
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