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Marionette and pre-school child 

 

Kratek povzetek v slovenskem jeziku 

 

Prispevek govori o marionetah, ki sem jih ponudila pet in šest let starim otrokom v oddelku. 

Gre za najzahtevnejšo obliko lutkovne tehnike, pri kateri so morali otroci delati več stvari 

hkrati. Za manipuliranje lutke so uporabljali obe roki, paziti so morali na njeno koordinacijo 

in ji hkrati posredovati še govor. Zanimalo me je, ali bodo otroci zmogli manipulirati z 

marioneto in kako jih bo lutka na nitki vzpodbudila pri nadaljnjem ustvarjanju. Za evalvacijo 

dejavnosti so nam služili posnetki, ki so nastali med procesom. Le-te smo si skupaj z otroki 

ogledali in jih pokomentirali. Služili so nam kot nadgradnja za piljenje oziroma izboljšavo 

lutkovne tehnike z marionetami. 

 

 

5 ključnih besed v slovenščini: 

marioneta, otrok, igra, ustvarjanje, domišljija. 

  

Kratek povzetek v angleškem jeziku 

He article talks about the marionetts, I offered to five and six year old children in the group. It 

is the most demanding form of puppet technique, in which children had to do more things at 

the same time. Both hands were used to manipulate the puppet, they had to take care of its 

coordination and communicate it simultaneously. I was wondering whether the children will 

be able to manipulate the puppet and how the puppet will be encouraging for further creation. 

For the evaluation of the activities, the recordings that were made during the process were 

used. We looked at them together with children and commented them. The records served as 

an upgrade for "perfecting" or improving puppet techniques with marionetts. 

 

 

5 ključnih besed v angleščini: 

Marionette, children, game, creating, imagination; 
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1. Razlogi, problemi 

 

 

Rajović (2015) pravi, da je v vrtcu potrebno ustvariti okolje, v katerem se na prvem mestu 

spodbuja razvoj otrokove motivacije, pozitivno naravnanost do izobraževanja in znanja na 

splošno. 

 

Menim, da moramo biti za svoje delo motivirani tudi vzgojitelji,saj skrbimo za celosten razvoj 

otroka. Naše delo temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki.  

Dejavnosti, ki jih pripravljam za otroke, so raznolike in razvijajo otrokove potenciale. Izbiram 

različne dejavnosti z različno zahtevnostjo in vsebino. Vedno imam v mislih, da bodo otroci 

med igro dejavni in dobiličim več izkušenj,iz katerih se bodo česa naučili.  

 

Tudi Batistič Zorec (2003) pravi, da morajo biti dejavnosti pripravljene tako, da otroku 

predstavljajo izziv, ki ga sam ne more rešiti, lahko pa ga reši z mentalno razvitejšim 

partnerjem (otrok ali vzgojitelj). To otroku pomaga, da obvlada tisto, česar sam ne bi zmogel. 

(Batistič Zorec, 2003, 79). 

 

Za izziv sem tokrat izbrala marioneto, kije v SSKJ opisana kot lutka, ki se premika z nitmi, 

viseča lutka. 

Marioneto sem izdelala in jo prinesla v oddelek. Zanimalo me je, kam lahko seže otroška 

ustvarjalnost in domišljija z igračo (lutko), ki je bila za otroka do sedaj nepoznana.  

Spraševala sem se, ali bo marioneta za pet in šest let stare otroke zanimiva, ali jo bodo otroci 

v vrtcu sposobni voditi, jo oživeti oziroma animirati, hkrati razmišljati in ji posredovatigovor. 

S tem bi preko gledaliških dejavnosti spodbujali otrokov celosten razvoj(gibalni, telesni, 

kognitivni, čustveni  in socialni), ustvarjalnost in domišljijo. 

V samem procesu, ki so ga vodili otroci, so se z marionetami zelo radi igrali. Z mojo pomočjo 

so izdelali marionete, skupaj smo zaigrali tudi dramsko igro. Skozi celoten proces nas je 

vodila ustvarjalnost, timsko delo in medsebojno sodelovanje.  

 

2. Teoretično ozadje 

Lutka lahko postane otrokova najboljša prijateljica in zaveznica. Zagotovo se sreča z njo tudi 

v vrtcu. Zato je pomembno, da vzgojitelj v vseh starostnih obdobjih spodbuja igro z 

lutkovnimi elementi.  V priročniku Preproste lutke je zapisano: »Lutka močno vpliva na 

otroka na vseh področjih in je izjemen pripomoček v vzgojno-izobraževalnem  procesu. Z 

njeno pomočjo lahko spodbujamo gibalne sposobnosti, govor, komunikacijo z okoljem, 

predvsem pa domišljijo in ustvarjalnost, ki sta zelo pomembni za otrokov nadaljnji razvoj.« 

(Zorc, 2010, Preproste lutke, str. 3). 

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

družabnik v osamljenih trenutkih. Tudi Koroščeva in Majaron pišeta, da je lutka sredstvo 

ustvarjalnega izražanja, hkrati pa 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). 



Marionete so tehnično najbolj zahtevne lutke in realno najbolj podobne živim bitjem. 

Marioneta ima možnost, da poleg hoje lahko tudi leti, pleše, skače… Pri izdelovanju 

marionete smo upoštevali težo materiala, občutek za logiko sklepnega premikanja in občutek 

za razmerje. Marioneta je posebna tudi pri vodenju, saj se lutke ne drži neposredno v rokah, 

ampak se jo usmerja preko vodila (križa ali različno dolgih niti). Bistvo marionet je, da se 

posamezni deli obešajo drug na drugega; na žici oziroma niti visi glava, s katere visi trup, s 

strani sta obešeni roki, od spodaj pa nogi. Ko govorimo o marioneti za otroke, je ta 

prilagojena otrokovim tehničnim in animacijskim sposobnostim. Izdelamo jo lahko iz 

preprostih materialov, vendar mora biti izdelana tako, da je stabilna. To navaja v svoji knjigi 

tudi Golubova: »Lutka mora biti stabilna in umirjena. Lutkar mora biti spreten, da jo oživi, 

zato se z njimi igrajo le otroci s tretje triade osnovne šole.« (Golub, 2013, Šolsko lutkovno 

gledališče z zbirko lutkovnih igric, str.11). Sama menim, da bo marioneta otoke tako prevzela, 

da jo bomo lahko tako prilagodili, da bodo z njo manipulirali starejši vrtčevski otroci, ki imajo 

radi gledališko igro in veliko željo po nastopanju. 

 

 

3. Implementacija 

 

 

V oddelek sem prišla z marioneto na nitki. Otroke je lutka takoj prevzela. Morda zaradi tega, 

ker sem to vrsto lutke prvič uporabljala. Marioneta Meri, kot sem jo poimenovala, se je z 

otroki poigrala socialno igro Dobro jutro. Z njo sem manipulirala tako, da je šla v krogu do 

vsakega otroka, ga z roko pobožala po obrazu in ga pozdravila. Otroci so bili navdušeni nad 

močjo lutke, ob božanju so se počutili prijetno. Otrokom sem povedala, da bo nekaj časa z 

nami, da komaj čaka, da se bo z otroki igrala. Otroci so bili veseli, nekateri so veselje izrazili 

s ploskanjem. Meri sem dala na mizo (poleg drugih marionet), med jezikovni in likovni 

kotiček. Jezikovni kotiček je otrokom omogočal ogled različnih knjig, likovni pa uporabo 

različnih materialov za morebitno izdelovanje lutk. 

Z marionetami so se otroci radi igrali. Pokazala sem jim, kako držimo marioneto z obema 

rokama. Otroci so poprijeli za obe vrvici in preizkusili delovanje lutke. Nekatere otroke 

(predvsem dečke) je zanimalo zgolj delovanje oziroma premikanje marionete, medtem ko so 

deklice takoj pričele z njo tudi komunicirati. V kotičku so se dlje časa zadržali otroci, ki imajo 

bolje razvit govor (močnejši, raznolik besedni zaklad) in veliko željo po nastopanju.  

Marionete so že prvi dan veliko govorile, sedele na stolu, plezale in se skrivale za regalom 

kotička, letele po zraku in se spustile nazaj k mizi. Otroci so se o vlogah marionet sproti 

dogovarjali. Igra je otrokom nudila, da so ustvarjalni, inovativni in da se izražajo na svoj 

lasten način. V igro sem se vključila po potrebi (pri verbalnem usmerjanju, ko se otrok v igri 

ni več našel) in demonstraciji različnih načinov iger (kako lahko marioneta skoči, kako 

uporabljamo nitke, da lahko marioneta poboža, objame, pozdravi z eno roko, odkimava…). 

Zanimiva je bila deklica, ki se je z marioneto hotela hitro skriti (pri igri skrivalnic). Prijela je 

kar obe vrvici z eno roko. Predlaga sem ji, da bo morda marioneta lažje tekla, če bi posebej 

premikala roke in noge. Deklica je v nadaljevanju vedno uporabljala obe roki. 

 

Nekaj prizorov sem posnela in posnetke uporabila za evalvacijo dejavnosti. Posnetek sem 

otrokom predvajala, v nadaljevanju smo ga skupaj pokomentirali. Otroci so povedali, kaj jim 

je bilo všeč, kaj so se novega naučili, kaj jim je bilo še posebej zanimivo, kje so imeli 

težave…S tem sem sama dobila informacije od sodelujočih in jim v prihodnje znala pomagati 

ter jih usmerjati. Otroke je posnetek spomnil na dejavnost, ki so jo izvajali. Med predvajanjem 

posnetka so med sabo komunicirali in komentirali dogajanje. Lahko sem jim pokazala in 

povedala, kje bi gibanje oziroma koordinacijo lahko izboljšali. Otroci so povedano upoštevali.  



Med samim procesom se je kar hitro pojavilo tudi vprašanje, če si bodo lahko tudi sami 

izdelali marionete. Otroke sem vprašala, kaj potrebujemo za izdelavo lutke. Poiskali smo 

material in začeli z ustvarjanjem lastnih marionet. 

Pri ustvarjanju marionete smo uporabili preproste materiale in marioneto izdelali v enostavni 

obliki (le glavo in trup) z enojno nitko ali eno palico za usmerjanje. 

Otrokom sem pri procesu izdelovanja nudila pomoč, saj gre za (predšolske otroke) 

zahtevnejšo lutko. Pomoč sem nudila s privezovanjem vrvic, lepljenjem blaga, pri izbiri 

materiala… Otroci so izdelali marionete s človeškim in živalskim motivom. Med procesom 

ustvarjanja lutk in igre z marionetami je deklica predlagala, da s svojimi marionetami zaigrajo 

predstavo.  

 

4. Rezultati 

Otroci so s pomočjo praktičnega dela spoznavali osnove gledaliških izraznih sredstev, 

igralsko veščino ter širili svoje znanje o lutkovnem gledališču. Prav tako so sproščeno 

preizkušali in spoznavali lutke ter ostale rekvizite, ki so jih potrebovali. Skozi celoten proces 

so razvijali gledališko domišljijo in iznajdljivost. 

Med samim procesom smo: 

- se seznanili z marioneto, njeno sestavo in njenim gibanjem; 

- po svoji domišljiji izdelali marioneto in krepili prijateljske vezi; 

-otroci so vodili svojo marioneto, preko nje komunicirali, jo animirali ter se vanjo vživeli; 

- razvijali smo fino motoriko; 

- spodbujali spontano besedno izražanje otrok; 

- otrokom dali možnost kreativnega izražanja; 

- spodbujali domišljijo in ustvarjalnost; 

- razvijali sposobnosti izražanja skozi gib in jezik hkrati; 

- pridobivali sposobnosti za reševanje konfliktov; 

-delo ovrednotili (s pomočjo posnetka ali brez). 

 

 

 

 

 

 



5. Razprava, zaključki 

 Otroku moramo ponuditi takšne dejavnosti, ki gradijo na njegovih zmožnostih in ga vodijo k 

pridobivanju novih doživetij ter spoznanj, in sicer tako, da je otrok čim bolj dejavno udeležen 

v učenje ter je močno čustveno in socialno angažiran. (Kurikulum za vrtce, 1999:19). 

 

Marioneta je otroku omogočala, da dela več stvari hkrati. Naenkrat uporablja obe roki, 

pozoren mora biti na gibanje marionete in ji hkrati posredovati govor. Pri tem ima otrok 

možnost razvijanja različnih sposobnosti, spretnosti in znanj.  

Kljub zahtevni lutkovni tehniki so bili otroci v procesu notranje motivirani in ves čas aktivni. 

Radi so se pogledali na posnetkih, prepoznali sebe in druge, komentirali, se zabavali in 

podoživljali dogodke. Posnetek je otrokom omogočal nadgradnjo pri celostnem razvoju, 

vzgojitelju pa za analiziranje (kako so otroci sodelovali med seboj, kako so komunicirali, kje 

so se pojavile težave, kako so jih otroci reševali…) dogodkov in nadaljnje delo v skupini. 
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