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POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV V GLEDALIŠKO PEDAGOGIKO V VRTCU 

 

POVZETEK 

V prispevku bom govorila o pomembnosti sodelovanja med vrtcem in starši za celosten razvoj otroka. 

Kako pomembno je , da starši zaupajo vzgojiteljem v vrtcu in kako pomembno za predšolsko vzgojo 

je, da se starši udeležujejo srečanj ter so pripravljeni sprejeti izzive v dobro svojih otrok. S tem bogato 

dopolnijo neformalne oblike srečanja in prispevajo svoj del na kulturnem področju v vrtcu. Gledališka 

pedagogika daje predšolski vzgoji prav posebno noto na področju umetnosti. 

Starši pa s svojim sodelovanjem pokažejo, da nas podpirajo na tovrstnih področjih in zaupajo v naše 

delo.  

 

KLJUČNE BESEDE: gledališka pedagogika, dramska igra, sodelovanje -vrtec- starši- otrok 

 

THE SIGNIFICANCE OF INVOLVING PARENTS IN THE THEATER PEDAGOGY IN KINDERGARTEN 

 

ABSTRACT 

In this contribution I will speak about the importance of cooperation between kindergartens and 

parents for the holistic development of the child. How important it is that parents trust involved in a 

program kindergarten and how important preschool education is to get parents to attend meetings 

and that they are prepared to accept the challenges in the good of their children. With this rich 

complement informal forms of meetings and contribute their part in the field of culture in the 

nursery. Theatre pedagogy gives the pre-primary education also a special touch in the field of art. 

Parents, with your participation of the show to support us on these areas and trust in our work.  
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1. Razlogi, problemi 

 

Sodelovanje med vrtcem in družino je izrednega pomena za otroka in za kakovost predšolske vzgoje. 

Starši se v veliki meri radi odzovejo vabilom na različne dogodke (formalne in neformalne), ki jih 

organizira vrtec. Največkrat nastopajo v vlogi poslušalca (npr: roditeljski sestanki,…), gledalca (npr: 

nastop za starše,…), soustvarjalca (npr: kostanjev piknik, različne ustvarjalne delavnice…) ali 

udeleženca (npr: različni pohodi, izleti,…). Vsebine srečanj s starši se več ali manj skozi leta ponavljajo 

in so v vrtcih že ustaljena rutina. Aktivnosti so v naprej pripravljene iz strani vzgojiteljev oziroma  

vrtca in starši le sledijo nekim navodilom. 

Premalokrat  se staršem ponudijo  izzivi sodelovanja, za katere lahko vsekakor trdimo, da so zelo 

dragocena in bogata izkušnja za vse akterje, ki nastopajo v trikotniku sodelovanja: otroci, starši, 

vzgojitelji. Predvsem  za  njihove otroke, ki svoje starše obožujejo in so na njih zelo ponosni.  

Pomembno je, da jih povabimo k sodelovanju in jim postavimo izziv sprejeti vlogo v dramski ali 

lutkovni igri za otroke. Glede na svoje sposobnosti lahko  pomagajo pri dramaturgiji ali scenografiji.  
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To je vsekakor velik  izziv tako za  vzgojitelja  kot za starše-, saj je za sodelovanje potrebno veliko 

dogovarjanj. 

Pri tako organiziranem sodelovanju se pri starših porajajo različna vprašanja in dileme: » Kako bom 

nastopal pred publiko in svojim otrokom?, Kaj če bom imel preveč treme in bom pozabil besedilo? 

Sram me je! Kako se bom besedilo sploh naučil na pamet? Ne znam se vživeti v lik, ki ga bom igral! 

Kako bom uskladil obveznosti v službi in doma?, Kako bodo odreagirali drugi?, Kako bo odreagiral moj 

otrok?, Se mi bodo smejali?« 

S strani vzgojitelja pa je izziv  povabiti starše in jim na atraktiven in strokovni  način predstaviti 

tovrstni projekt, verjeti v uspeh, dvigniti staršem samozavest in jih prepričati, da so tega zmožni, jim 

nuditi pomoč, podporo, zaupanje in ustvariti prijetni klimo tudi med starši samimi.  

 

2. Teoretično ozadje 

 

Gledališka umetnost v vzgojno izobraževalnem procesu 

 

V pedagoški proces vstopa gledališče na različne načine, kot učenje o gledališču in gledališki 

umetnosti, kot učenje v gledališču oziroma v igri ter kot učenje gledališča oziroma igre; ti pedagoški 

pristopi se lahko pojavljajo kot samostojni ali pa se prepletajo. Ugotavlja se, da je gledališče kot veja 

umetnosti in medij za učenje in poučevanje v našem vzgojno- izobraževalnem procesu vse premalo 

vključeno.( Kržišnik, Rataj,…, 2011) 

 

V predšolski vzgoji je skladno s Kurikulum  za vrtce možno vključiti gledališko umetnost na različna 

področja dejavnosti. Gledališka umetnost kot eno od področij umetnosti pa omogoča kroskurikularno 

povezovanje vseh področij dejavnosti. Otroci v vrtcu spoznavajo gledališče, zlasti lutkovno, v vlogi 

gledalcev in v vlogi izvajalcev. V večini vrtcev organizirajo oglede profesionalnih lutkovnih in 

gledaliških predstav- z otroki si predstavo ogledajo v gledališču ali kulturnem domu ali pa povabijo 

lutkovne ustvarjalce v vrtec/ šolo.  (Kržišnik, Rataj,…, 2011) 

 

V našem vrtcu strokovne delavke na enotah pripravljajo različne lutkovne ali dramske igre, ki jih ob 

različnih priložnostih zaigrajo za otroke (ob tednu otroka, v pravljičnem decembru, pozdrav 

pomladi,..). pogosto jih priložnostno odigrajo v oddelku. 

Ogledi različnih predstav so pogosta spodbuda za pripravo lastne, preproste improvizirane (igrane ali 

lutkovne) predstave, kjer otroci sami izdelajo lutke ali pa uporabljajo plišaste igrače, izdelujejo 

kostume, scene in se tudi sami preizkusijo k igranju.  

 

Otroci zelo radi nastopajo in v pomladnem nastopu za starše veliko strokovnih delavk v našem vrtcu 

izkoristi to priložnost. Tako se otroci predstavijo svojim staršem z lutkovno ali dramsko igro po znani 

literarni predlogi.  

 

Skladno s Kurikulumom za vrtce potekajo različne dejavnosti, ki vključujejo elemente gledališča in 

igre. Vzgojiteljice spodbujajo otroke k domišljijski igri, ki vključuje igro vlog, dialoge, pretvarjanje, 

spoznavanje prostora, gibanje … 

Lutke uspešno vključujejo kot motivacijsko sredstvo za senzibiliziranje otrokovega čustvenega in 

socialnega potenciala. 



Tudi gledališče oziroma igro kot didaktični pripomoček bi bilo v pedagoškem procesu mogoče bolje 

izkoristiti. Igra je lahko temelj učenja in hkrati izvrsten pedagoški pripomoček. 

Lutka omogoča otrokom boljši stik z okoljem (prijatelji, vzgojiteljem,…), z njo lahko izražajo tudi 

nekatere svoje težave (npr. strahove), doživijo npr. pozitivno izkušnjo v primeru drugačnosti. V 

procesu simbolne in lutkovno- dramske igre (ko otrok igra »kot da », igra vlog) gre za ustvarjanje 

fiktivne situacije, ki otroku pomaga, da se oddalji od konkretne situacije. ( Kržišnik, Rataj,…, 2011) 

 

 

Povezovanje s kulturnimi ustanovami 

Ogled predstav, ki so še vedno najpogostejša oblika vključevanja gledališke umetnosti v kurikulum, 

lahko poleg osnovnega umetniškega in estetskega doživetja pomembno dopolnjujejo tudi nekatere 

učne vsebine. Ko se strokovni delavci v vrtcih odločajo za ogled predstave v okviru dejavnosti, je 

izrednega pomena izbor gledališke predstave. Pomembno je, da vzgojitelji  vsem otrokom in mladim 

omogočijo vstop v svet umetnosti in kulture. Če mlad človek spozna kakovostne umetniške izdelke, 

bo vzgojen v dobrega gledalca in kritičnega opazovalca.  

Vrtec in šola morata poskrbeti, da bo mladi gledalec spoznal kakovostni gledališki svet, spremljal 

predstave v profesionalnem gledališču ter se tako izkustveno naučil razlikovati med dobro in slabo 

predstavo. 

Pri izboru predstave upoštevamo več različnih strokovnih mnenj in ocen. 

Potrebno je ključno upoštevati starostno stopnjo gledalcev. Sodobno gledališče je razvilo številne 

gledališke prakse, ki tudi pri najmlajših otrocih s poetičnostjo, interaktivnostjo, vključevanjem vidnih, 

tipnih, slušnih in gibalnih dražljajev dosežejo čustvene odzive. V predstavah za mlajše otroke igralci 

spodbujajo otroke , vzgojitelje, starše…tako, da so vsi dejavni. 

Ko se odločimo za ogled, so ključne priprave na ogled predstave in dejavnosti po ogledu. Če želimo 

otrokom in mladim omogočiti kakovostno doživetje, se mora ogled začeti s pripravo- vzgojitelji in 

učitelji mlade gledalce seznanijo, kakšna bo predstava, jim predstavijo avtorja, delo, gledališče in 

ustvarjalce. Pred predstavo jih je treba opozoriti na gledališki bonton. Po ogledu pa je treba mladim 

gledalcem dati priložnost, da povedo svoje mnenje o predstavi. Mlajšim gledalcem pomaga pri 

doživljanju vtisov s predstave tudi poustvarjanje, ki vključuje npr. risanje prizorov ali likov, izdelovanje 

lutk, igranje na teme iz predstave ipd. ( Kržišnik, Rataj,…, 2011) 

 

Druga pot do umetnosti pa je kar doma, v razredu ali igralnici. V tem primeru starši, učitelji ali 

vzgojitelji  ustvarjajo za otroke in z otroki. Kdor želi uspešno komunicirati z otroki, to lahko počne 

samo preko svoje lastne otroške izkušnje. »otroškost« odraslim zrelim osebam daje posebno 

kvaliteto: ustvarjalnost in uživanje v igri. Vsi, ki se dobro razumejo z otroki, posebne vrste umetniki, 

imajo umetniške potenciale. Od njihove sproščenosti, samozavesti, igrivosti in spretnosti, pa tudi od 

njihovega odnosa do vzgoje ali bolje do otrok, s katerimi delijo zasebno ali poslovno področje svojega 

življenja, je odvisno, koliko umetnosti bodo vnašali v vsakodnevno rutino oziroma koliko priložnosti 

za umetnost bodo poiskali doma, v vrtcu in šoli. Če bomo želeli okrog sebe ustvarjalne otroke , bomo 

to dosegli tako, da bomo sami ustvarjalni in da bomo v tem uživali. Potem bodo oni uživali z nami. Tu 

ne gre le za vzgajanje z lastnim zgledom, gre tudi za skupno igro, za soustvarjanje in za skupne užitke. 

Umetnost najlaže ujamemo skupaj, za lutkovno in gledališko umetnost pa je to najbrž pogoj (Sitar, 

2008) 

 

Sodelovanje s starši 



Starši predšolskega otroka morajo v svoji vlogi staršev razvijati tudi svojo lastno igrivost. Predšolski 

otrok preko zgleda staršev zasluti, za kaj pri igri gre, zato morajo biti starši v prvi vrsti igrivi sami. 

Singer svetuje, naj si starši predšolskih otrok živo predstavljajo sebe kot tri- ali štiri letne otroke pri 

igri ali pa naj v poseben dnevnik zapisujejo svoje sanje, kar lahko vzbudi prijetne spomine na igro. 

Starši naj si vzamejo odmor in se sami posvetijo svobodni igri: slikanje s prstnimi barvami, tekanje po 

gozdu, skladanje pesmice ali pa naj se lotijo gledališke improvizacije ali igre vlog s prijatelji. Takšna in 

podobna intenzivna doživetja raztopijo predsodke, kako naj se obnaša odrasel človek, in osvobodi 

ustvarjalne energije, ki jih lahko potem izkoristijo pri igranju z otroki. (Armstrong, 1999) 

 

Kot sem že omenila je sodelovanje med starši in vrtcem izrednega pomena in je nujna za razvoj, rast 

in optimalen napredek otroka. Otroku tako zagotovimo zdravo in srečno otroštvo.  

 

Vzgojitelji si želijo, da bi starši dejavno sodelovali z njimi, zato jim v vrtcu ponujajo tudi neformalne 

oblike sodelovanja. Vzgojitelj mora prevzeti pobudo, organizacijo sodelovanja, pozneje pa se 

pridružijo starši in prevzamejo vloge. Da se motivacija krepi, so potrebne pozitivne izkušnje. Program 

dobrega načrtovanega sodelovanja mora združevati skupno doživljanje staršev otrok  in vzgojiteljev, 

medsebojno obveščanje ter izobraževanje. (Kottler, Kottler, 2001) 

 

Zato je prav, da starše povabimo v vrtec, z njimi sodelujemo in ustvarimo partnerski odnos. 

 

3. Implementacija  

 

V enem izmed preteklih šolskih let je na prvem roditeljskem sestanku prišla pobuda, da bi starši 

odigrali  gledališko predstavo za otroke. Pričakovano je bilo, da so ostali starši odreagirali z zadržkom. 

V prostoru je za nekaj časa nastala tišina in spogledovanje med njimi. K predlogu  sem se kot 

vzgojiteljica navdušeno pridružila in prijazno, z veliko mero pozitivnih misli povabila starše k 

sodelovanju tudi iz moje strani. Spoznala sem, da je to za starše velik izziv in da se s takšno situacijo 

srečujejo prvič. Za njih je bilo to nekaj neznanega, novega, polno različnih vprašanj in dvomov. 

Nedvomno so potrebovali nekaj, kar jih je opogumilo in prepričalo k sodelovanju. Ker je bila ideja 

nadvse zanimiva, nisem želela izpustiti  priložnosti. Vedela sem, da lahko sodelovanje izpeljemo zelo 

dobro. Zaupala sem staršem in sebi. 

Nekaj staršev je tako sprejelo izziv in odločili smo se, da bodi zaigrali v dramatizaciji po znani koroški 

pripovedki Mojca Pokrajculja, ki so jo otroci že dobro poznali. 

V mesecu januarju smo pričeli z vajami oziroma z realizacijo predstave. Na prvo srečanje sem se 

dobro pripravila z materialom,  sredstvi in programom, ki je bil dodatna spodbuda in motivacija za 

starše, saj je bilo čutiti še nekaj negotovosti. Starši so začutili podporo,strokovno pomoč,  partnerski 

odnos, predvsem pa veliko pozitivnih misli z moje strani.  Vaje so se hitro preselile iz varnega okolja 

naše igralnice v večnamenski prostor vrtca, kjer so starši vztrajno in dosledno igrali vloge izbranih 

literarnih junakov. Sprva je bilo pri starših čutiti še nekaj treme, nesproščenosti in zadržanosti. 

Sčasoma so  postajali vedno bolj sproščeni, pogumni in z veliko idejami za nadgradnjo igro. Sproti so 

nastajali kostumi in scena. Rekvizite za dramatizacijo so starši naredili sami. Med drugim so pripravili 

tudi vstopnice za predstavo ter darila za otroke ob zaključku igre. Kot vzgojiteljica sem jim pomaga pri 

usklajevanju urnika za vaje, pri predvajanju glasbenih vložkov ter seveda napotki  in smernicami za 

igro. 



Trud je bil poplačan. V mesecu marcu so starši samozavestno pred publiko otrok in staršev nastopili z 

dramatizacijo Mojca Pokrajculja. 

 

4. Rezultati  

Osem staršev se je odločilo sodelovati pri nastajanju in izvedbi dramatizacije, čeprav sem pričakovala, 

da se bo odzvalo več staršev. Delo so si razdelili glede na svoje sposobnosti in želje. Ti starši so 

sodelovali pri samem nastajanju, sedem pa jih je odigralo igro pred otroki. Z ogledom dramatizacije 

so podporo in spoštovanje do nastopajočih in njihovega dela izkazali vsi otroci iz skupine skupaj s 

svojimi starši, jih nagradili z velikim aplavzom in občudovanjem, da jim je uspelo nekaj tako 

izjemnega. Za vse nas pa je bil seveda dosežek, da smo od ideje prešli k realizaciji in uresničili cilj- 

pripravili predstavo za »naše« otroke.  

Po ogledu predstave so otroci izrazili navdušenje nad igro, ponos na svoje starše in se razveselili 

darila, kozarca medu z nalepko Mojce Pokrajculje.  

S skupnim sodelovanjem smo pridobili vsi. Posebej bi izpostavila odnos, ki se je ob nastajanju igre 

okrepil in spodbudil starše  k nadaljnjemu sodelovanju. 

 

5. Razprava, zaključki 

Pravijo, da ni predstave brez občinstva in da ima občinstvo pri predstavi veliko vlogo, saj daje 

takojšnje povratne informacije nastopajočim.  In otroci spadajo med najzahtevnejše občinstvo. 

Velikokrat ne potrebujejo veliko, da jim pričaraš veselje in zadovoljstvo na obraz. Veseli in srečni so 

kadar si njihovi starši za njih vzamejo čas in z njimi oziroma za njih počnejo zanimive stvari.  

V življenju si je potrebno postaviti različne izzive in verjeti v uspeh. Ko je uspeh dosežen je občutek 

neprecenljivo dober. In tako človek osebno raste.  

Starši, ki so sodelovali v dramatizaciji so povedali, da so veseli, da so sprejeli dano priložnost, da so 

ponosni na sebe, da so zmogli premagati strah in predsodke in da so se po odigrani igri počutili 

odlično.  

Otroci so bili na svoje starše zelo ponosni. Za njih je bilo to nekaj edinstvenega in nepozabnega. 

Vsekakor bom nadaljevala s takšnimi oblikami sodelovanja in si ob dobri ideji zastavila nov izziv. 
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