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Povzetek  

V prispevku želimo predstaviti odmik od tradicionalnih metod poučevanja z uvajanjem 

gledališke pedagogike v  pouk naravoslovja in s tem učence spodbuditi k aktivnemu 

sodelovanju. Sodobne metode poučevanja se - v nasprotju s tradicionalnimi, kjer sta 

avtoriteta in odgovornost na strani učitelja - osredotočajo na učenca, kot odgovornega 

posameznika. Tovrstno učenje spodbuja učence k sodelovanju, izboljša razredno klimo, 

razvija empatijo in smisel za humor, učenci so ob tem telesno aktivni in hitreje  sprejemajo 

informacije, saj gre za varno in spodbudno okolje, v katerem se je dovoljeno učiti na lastnih 

napakah.  

V pouk naravoslovja  gledališka pedagogika redko zaide, zato smo se odločili, da delovanje 

človeškega telesa – dihanje, predstavimo prav s to metodo.  

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika pri pouku naravoslovja, sodelovanje, dihanje, 

sodobna metoda poučevanja, telesna aktivnost 

 

Theatre pedagogy in science education 

 

This contribution presents a divergence from the traditional methods of teaching, as it deals 

with introducing theatre pedagogy in science classes with the aim of motivating the students 

to actively engage and participate. Contemporary teaching methods – unlike the traditional 

methods where authority and responsibility are vested in the teacher – focus on the student 

as a responsible individual. Such teaching motivates the students to actively participate, it 

improves the classroom climate, and develops empathy and sense of humour. The students 

are physically active and are quicker to accept information in a safe and encouraging 

environment in which learning from their own mistakes is allowed. 

Theatre pedagogy is rarely harnessed in science education; therefore, we have decided to 

present the functioning of the human body – more precisely, breathing – with this method. 
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Kako uvajati gledališko pedagogiko v pouk naravoslovja 

 

Gledališka pedagogika je sodobna metoda poučevanja, ki otrokom omogoča, da preko igre 

pridobivajo nova znanja na način, ki jim je blizu. Učitelji smo sicer zavezani k ciljem, ki jih z 

učnim načrtom predpiše MZŠŠ, vendar imamo pri načrtovanju in organizaciji dela proste 

roke in se lahko osredotočamo na pot, ki vodi do cilja. Včasih se nam zdi,  da je važen le  cilj, 

ki ga dosežemo, in pozabimo, da je šolsko leto dolgo, snov obsežna, velikokrat abstraktna. 

Prav zato je gledališka pedagogika dobrodošla, saj spremeni rutino, otrokom pa daje 

možnost za kreativnost in uživanje v šolskih dejavnostih (DICE, 2010). 

Raziskave potrjujejo pomembno vlogo umetnosti za razvoj možganov. Ples, glasba, drama, 

risanje in slikanje imajo poleg razvijanja kreativnosti pomemben pozitiven učinek na učenje 

in različne kognitivne procese, kot so izboljšanje pozornosti in  spomina ter prostorskih 

predstav. 

Poučevanje z in skozi umetnost prispeva tudi k večji motivaciji učencev za učenje.  

Pri poučevanju naravoslovja v 4. razredu smo izbrali temo, pri kateri je mogoče uporabiti 

prvine gledališke pedagogike. Zaradi abstraktnosti teme smo se pred tem  odločili za ogled  

animiranega  filma Nekoč je bilo…življenje – srce in pljuča. Po ogledu  filma smo se pogovorili 

o vlogi kisika za naše telo in povzeli dejstva, ki smo jih zapisali na tablo. 

  Nato smo pripravili rekvizite in razdelili vloge: na tla smo z izolirnima trakovoma rdeče 

(arterije) in modre (vene) barve narisali preprost krvožilni sistem, ki se prične v nosu/ustih, 

nadaljuje v sapniku, nato v  pljučih (levo in desno pljučno krilo, pljučni mehurčki) do celic 

različnih organov, kjer pride do izmenjave kisika in ogljikovega dioksida. Od tam CO2 potuje 

nazaj po venah  in skozi nos  ali usta na prosto. 

Pred ogledom smo pripravili: tri plastične krogle, ki ponazarjajo ogljikov dioksid, tri steklene 

obtežilnike za papir (kisik), kartone A5 z vrvico  okoli vratu, na katerih je napisana vloga 

posameznega učenca. 

VLOGE SO : TRIJE PLJUČNI MEHURČKI, TRI CELICE, LEVO PLJUČNO KRILO, DESNO PLJUČNO 

KRILO, PRINAŠALCI KISIKA. 

Učenci, ki imajo vlogo celic,  sedijo na stolu, v rokah  pa držijo plastično kroglo, ki ponazarja  

CO2; do vsake celice vodita dve poti- rdeča, ki ponazarjajo arterije, in modre, ki ponazarja 

vene. 

Kot receptorja v hotelu za mizo sedita levo in desno pljučno krilo, za njima, kot slugi z 

metuljčkom, stojita pljučna mehurčka, ki v rokah držita seznam in pisalo. Učenci, ki imajo 

vlogo prinašalca kisika, držijo v rokah steklene obtežilnike za papir (kisik), čakajo pred vrati 

učilnice. Ostali učenci so opazovalci. 



Pred samo igro smo se  pogovorili o posameznih  vlogah in o njihovem medsebojnem 

delovanju in komunikaciji. Učenci so  podajali  svoje predloge. 

Strinjali smo se, da se dihanje prične z vdihom, zato so učenci, ki so imeli vlogo opazovalcev, 

sočasno vdihnili in s tem pričeli z igro… 

Prvi PRINAŠALEC KISIKA (se ustavi pri mizi, kjer sedita levo in desno pljučno krilo): 

Pozdravljeno, Levo pljučno krilo, prinašam svež kisik. Kam ga dostavim? 

LEVO PLJUČNO KRILO: Pozdravljen, (si ogleda kroglo) mmm, zelo je čist! Pljučni 

mehurček!!? 

PLJUČNI MEHURČEK: Prosim? 

LEVO PLJUČNO KRILO: Poglej prosim, katera celica potrebuje svež kisik. 

PLJUČNI MEHURČEK: (pogleda na seznam)…samo malo, aha, javili so mi, da ga 

potrebuje celica v jetrih. Kar za mano. 

Prvi PRINAŠALEC KISIKA: (se postavi na rdečo črto) Grem po tej poti? Kam pa? 

PLJUČNI MEHURČEK: Kar naprej po rdeči cesti , ne morete zgrešiti – piše vam - 

arterija, in v križišču zavijte levo, tam vas čaka jetrna celica. Lep pozdrav! 

Prvi PRINAŠALEC KISIKA: (se napoti po učilnici do celice). Pozdravljena celica. Javili so 

mi, da potrebujete svež kisik. 

JETRNA CELICA: Pozdravljeni, res je, vsega sem že porabila…poglejte, tukaj imam 

ogljikov dioksid, prosim, če ga dostavite do pljuč, tam bodo že vedeli kam z njim. Lepo 

pozdravljeni. Aja, vrnite se po modri cesti, ne morete zgrešiti- piše vam – VENA… na 

svidenje! 

Prvi PRINAŠALEC KISIKA: Lep pozdrav!  

Prvi prinašalec kisika se vrne do pljuč, kjer ga napotijo na prosto. Igro ponovita še drugi in 

tretji prinašalec kisika, ki se  ustavita pri desnem pljučnem krilu in dostavita kisik še drugima 

dvema celicama. Vloge zamenjamo.  

Učenci na ta način hitreje usvajajo snov, saj je tovrstno učenje v primerjavi s tradicionalnimi 

metodami učinkovitejše in trajnejše, kar se kaže tudi pri rezultatih.  Tak način poučevanja 

izvajamo tri leta (2015/16, 2016/17 in 2017/18) in ob tem spremljamo rezultate. Pri 

preverjanjih in ocenjevanjih znanja se kaže visok odstotek znanja prav pri vprašanjih, vezanih 

na dihalne poti in izmenjevanje plinov (O2 in CO2), kar kažejo meritve v 4. razredu OŠ Griže 

(N17; 2015/16, rezultat vprašanj, vezanih na vprašanje o dihalnih poteh je bil 75% ), (N18 po; 

2016/17, rezultat vprašanj, vezanih na dihalne poti  je bil 78%), (N18; 2017/18, rezultat 

vprašanj, vezanih na dihalne poti  je bil 81%).  Za primerjavo smo vzeli povprečen rezultat 

pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja pri naravoslovju v 4. razredu, ki je bil  v šol. 

L.2015/16, 73%; v šol.l. 2016/17, 70% in  v šol. l. 2017/18, 74%).  

Učenje učenja je zmožnost vztrajanja in prizadevanja pri učenju. Posamezniki bi morali biti 

sposobni organizirati svoje lastno učenje, vključeno skozi efektivno upravljanje časa in 



informacij, tako individualno kot v skupinah. Učenje učenja napelje učence, da gradijo na 

prejšnjih življenjskih izkušnjah ter izkušnjah pri učenju tako, da dodajajo znanja in spretnosti 

v različnih kontekstih- doma, v izobraževanju in v vzgoji. Motivacija in samozavest sta ključni 

za posameznikovo kompetenco(Dice, 2010). 

Raziskave kažejo, da  so učenci, ki redno sodelujejo pri izobraževalnih gledaliških in dramskih 

dejavnostih v primerjavi z vrstniki samozavestnejši pri branju in razumevanju nalog, 

samozavestnejši  so v komunikaciji, bolje so ocenjeni, v šolskih dejavnostih bolj uživajo, se 

bolje spopadajo s stresom, so  bolj empatični, lažje spremenijo svoje stališče, so bolj 

inovativni in podjetniški, pokažejo več predanosti   svoji prihodnosti in imajo več načrtov, 

preživijo več časa v šoli, več berejo, opravljajo gospodinjska dela, se več igrajo, več govorijo, 

imajo boljši smisel za humor in se doma bolje počutijo. 

 

Od začetkov svoje kariere, pred enaindvajsetimi leti, stremim k temu, da je moj pouk 

zabaven. Čeprav  je  »pouk resna stvar« ter »šola ni šala«,  seveda pri  načrtovanju in delu 

zasledujem cilje, predpisane z učnim načrtom, učenci  prav tako dosegajo standarde, ki jih ta  

določa. Pa vendarle, moje vodilo je, da je pristen in dober stik z učenci temelj dobrega 

sodelovanja. Ker first connect, than correct v praksi res deluje. Gledališka pedagogika pri 

pouku je lahko orodje za raziskovanje, obravnavo nove snovi ali utrjevanje le-te.  

Sam način dela otrokom omogoča, da prekinejo rutino in jim poleg aktivnih miselnih 

procesov omogoča tudi gibanje, ki jim ga vedno primanjkuje. Omogoča jim, da same sebe 

bolje spoznajo, da se v to raziskovanje podajo tudi tisti, ki se po navadi neradi izpostavljajo. V 

posebno zadovoljstvo mi je, da na ta način otrokom omogočam boljše priložnosti za učenje. 
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