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GLEDALIŠČE NA PROSTEM 

POVZETEK 

Otroci in tudi starejši se že od rojstva igramo. Skozi igro spoznavamo svet, prijatelje in se učimo. Zato je 

igra ena izmed najosnovnejših oblik izobraževanja in sprostitve, hkrati pa nam lahko služi kot uvod v 

resnejše in uigrano delo. Torej, sproščena oblika uigranega dela s pomočjo igre na planinskem taboru – kako 

to izvesti? To smo izvedli z domiselno gledališko igro, ki je otroke navdušila. Z ustrezno motivacijo so 

otroci z ustvarjalno domišljijo postali zelo kreativni pri ustvarjanju gledališke igre. Skupaj z odraslimi so 

ustvarili in zaigrali pravo gledališko igro na planinskem taboru. Z njo smo razveselili in do solz nasmejali 

gledalce in nastopajoče. Povezali smo delo in igro, otroke in odrasle. 

KLJUČNE BESEDE: gledališka igra, motivacija, domišljija, tabor 

OUTDOOR THEATER 

ABSTRACT 

Children as well as adults play since we are born. With playing we learn, we come to know the world and 

our friends. Because of that, the play is one of the most fundamental forms of education and relaxation. 

Moreover, it can also be an introduction to a more serious and effective work. How to achieve this relaxed 

form of effective work with a play in a mountaineering camp? We performed an imaginative theater play 

which inspired children. With proper motivation, children with innovative imagination became very creative 

in making the play. Together with adults they created and performed a true theater play in the 

mountaineering camp. With the play they cheered the audience and made the audience as well as the 

performers laugh to tears. We connected work with play, children with adults. 
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1. UVOD 

Sodobni način življenja z vse hitrejšo naglico in z večanjem uporabe informacij pozablja na nekatere 

pomembne dejavnike, ki oblikujejo vsakega posameznika. Čas počitnic je tisti čas, ko se otroci v svojem 

prostem času, ki ni zapolnjen z organiziranimi in vodenimi dejavnostmi, vrnejo k igri. V igri se prepustijo 

svetu domišljije. S pomočjo igre, z radovednostjo in iznajdljivostjo raziskujejo svet okrog sebe.  

Pod okriljem delovanja Planinske zveze Slovenije številna planinska društva organizirajo planinske tabore, 

kjer se otrokom omogočajo različne aktivne dejavnosti. Poleg primarne dejavnosti, torej hoje, se ponujajo še 

sekundarne, ki velikokrat temeljijo na improviziranih igrah. Za improvizirane igre v naravi velikokrat 

poskrbimo mentorji planinskih skupin, posebej še tisti, ki smo učitelji. Menim, da na planinskem taboru 

lahko otroci z igro ustvarijo preproste gledališke dejavnosti. Z ustrezno motiviranostjo, spodbudnim 

sodelovalnim okoljem lahko mentorji spodbujamo ustvarjalno razmišljanje. Zdi se mi zelo pomembno, da na 

planinskem taboru odrasli stopamo v otroški svet igre. Bergantova navaja (2016), da vključevanje odraslih v 

igro ponuja raznovrstne, zabavne in poučne načine ukvarjanja z otrokom. Zavedati bi se morali, da smo v 

igri tudi mi kot otroci uživali, se zabavali in se imeli lepo. Zakaj se ne bi tudi mi odrasli igrali? Igrali 

gledališča pod zvezdami na planinskem taboru. 

 

2 TEORETIČNO OZADJE 

Koroščeva (2007: 119) navaja, da je eden od ciljev gledališkega ustvarjanja z otrokom vzpostavitev 

ravnotežja med otrokovim razumevanjem čiste, neobvezne igre in njegovim odnosom do gledališča kot 

oblikovanega medija. Vsebinsko je mentorjevo delo namenjeno razvijanju otrokove ustvarjalnosti in 

vzpostavljanju sproščenega sodelovalnega okolja. Z igralnimi dejavnostmi mentor otrokom pomaga 

spoznavati svet, ga doumeti, spreminjati na otroški, svojevrstni način. Otroško igro, v katero otrok vnaša del 

svojega čustvenega in doživljajskega sveta, je potrebno negovati in na njej graditi. Ne gre za mentorjevo 

režiranje svojih lastnih idej, temveč za dodajanje gledaliških komponent otroški igri. »In ne pozabimo: 

gledališče se lahko igrajo vsi otroci, ne glede na intelektualne, komunikacijske sposobnosti in talent« 

(Korošec, 2007: 120). 

To razmišljanje me je vodilo, da sem skupaj z mentorjem, ki je bil pripravljen prevzeti organizacijo 

gledališke predstave na planinskem taboru, oblikovala naslednja cilja: 

 v igri povezati mlade in starejše, 

 na sproščen, kreativen način ustvariti gledališko predstavo na prostem. 



3 IMPLEMENTACIJA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI NA PLANINSKEM TABORU 

3.1. Osnovne priprave  

Na planinskem taboru mentorji skupin pripravimo plan popoldanskih aktivnosti. Te aktivnosti lahko 

oblikujejo tudi otroci sami. 

Že na prejšnjem taboru smo si zaželeli spet obuditi modno revijo. Zbrali smo predloge otrok in želje 

mentorjev. Sklenili smo, da bomo to uprizorili kot gledališko igro. 

Otroci so na taboru razdeljeni v različne skupine. Da bi se otroci iz različnih skupin med sabo bolje spoznali, 

smo v gledališko igro vpletli predstavitev skupin. Vsaka skupina si je izbrala ime in način, kako se bo 

predstavila. Delo je potekalo tako: 

 najprej smo nanizali tematike, ki bi nam predstavljale izziv za predstavitev skupine na svojstven 

način; 

 iskali smo možnosti, kako na preprost način zajeti čim več elementov, ki so potrebni za uprizoritev 

predstave; 

 razmišljali smo, kako na kratek a univerzalen način predstaviti skupino. 

3.2 Gledališki elementi 

Ko smo te tri dileme rešili, smo se lotili gledaliških elementov: prostor, kostumi, rekviziti, glasba, 

koreografija.  

Prostor za gledalce smo postavili v polkrog. Sedeži so bili na preprostih lesenih deskah. Oder nastopajočih je 

bil postavljen na travnato površino pred večji šotor, ki je predstavljal zaodrje. V šotoru so se pripravljali 

nastopajoči.  

Dogovorili smo se, da bomo uporabili zelo malo scenskih elementov. Te smo poiskali kar v bližnjem gozdu. 

V pripravah so se nastopajoči navajali na gibanje med njimi in vzpostavili pravilen odnos do njih. Vsekakor 

smo poskušali upoštevati načelo, da vsak zakaj mora na odru imeti svoj zato (Štromar in Geč, 2013). S tem 

smo se bolj zavzeto pripravljali na izvedbo predstave in ves čas imeli pred seboj gledalce.  

Veliko domišljije in s tem ustvarjalnosti so otroci, predvsem nastopajoči, pokazali pri izdelavi kostumov. 

Dekleta so si za predstavitev naredila gozdna krilca. Krila so bila izdelana iz vrečke za odpadke. Na vrečke 

so prilepile odpadle smrekove vejice, cvetje, trave. Druge so uporabile toaletni papir za predstavitev gorske 

neveste. Najstarejše so spletle venec iz naravnih materialov. Dečki so si sposodili večja oblačila in se 

ustrezno našemili. Vsekakor so otroci pri teh dejavnostih zelo uživali. Posebej je bil vesel glavni mentor za 

predstavitev gledališke predstave. Ves čas so ga otroci s svojimi razmišljanji, predlogi, idejami aktivirali in 



ga nekajkrat postavili v dilemo, kako kaj narediti na preprost način na tabornem prostoru, kjer marsičesa ni. 

Otroke je naučil, da preprosti rekviziti lahko imajo več funkcij.  

Posebej smo se še posvetili glasbi in v celotno predstavo vključili ideje otrok.  

Kaj pa dramsko besedilo? Tudi nanj nismo pozabili. Starejši otroci so ga sestavili sami, mlajši so se besedno 

igrali s pomočjo mentorjev.  

Skozi to igrivo ustvarjalnost nas je vodila osnovna ideja – ustvariti gledališko igro na prostem. Vključili smo 

vse osnovne elemente, ki smo jih načrtovali. Poskrbeli smo za njihovo dopolnjevanje. Vse to smo počeli z 

veliko mero motivacije, z igrivostjo in tako nam ustvarjalcem, mlajšim in starejšim ter seveda gledalcem 

omogočili nepozaben gledališki dogodek. 

3.2 Izvedba predstave 

Predstavo smo izvedli v večernih urah. Povabili smo tudi naše kuharice. Za vstopnico smo uporabili kamen 

z narisano planinsko markacijo. Voditelj je s kratko napovedjo napovedoval skupine. Nastopajoči so se 

predstavili in poskrbeli za prijetno vzdušje. Gledalci so nastopajoče z bučnim aplavzom nagradili za njihov 

trud. Za doživeto razpoloženje je poskrbela tudi skrbno izbrana glasba. Na koncu smo skupaj, gledalci in 

nastopajoči, zapeli še našo planinsko taborniško himno. Predstava je uspela in nam ponudila veliko otroške 

igrivosti in zadovoljstva. To pa je bil tudi namen predstave. 

4 REZULTAT 

Ugotavljam, da se z dobro motivacijo in s sproščenim konstruktivnim pristopom lahko ustvari gledališka 

predstava na prostem v času šolskih počitnic. Otroci in odrasli smo med seboj sodelovali, iskali rešitve, se 

med seboj dogovarjali in ustvarjali. 

Menim, da smo na taboru našli preprosti odgovor na vprašanje, kako pridobiti otroka k ustvarjalnemu 

razmišljanju z aktivno udeležbo. Mentorji smo skupaj z njimi našli idejo, ki jih je zelo motivirala. Bili smo 

sproščeni, tipičnega šolskega okolja ni bilo. Delali smo v majhnih skupinah. Pri sestavljanju skupin smo 

upoštevali želje otrok. Otroci so se v skupinah med seboj poznali, zato je bilo sodelovanje med njimi lažje, 

hitreje so poiskali ideje. Zelo pomembo je bilo, da je delo potekalo na zabaven, spontan in sproščujoč način. 

 

 

 

 



5 ZAKLJUČEK 

Otroci lahko preko gledališke igre pridobijo zelo veliko pozitivnih kompetenc.  

Po McCaslinovi (2006) je ena najpomembnejših prednosti gledališke igre razvijanje domišljije, saj je ta 

osnova ustvarjalnega dramskega dela. V šoli damo premalo poudarka razvijanju te sposobnosti. Na taboru so 

bili otroci dovolj sproščeni in motivirani, da so z domišljijo lahko naredili gledališko igro.  

»Domišljija je začetek na poti h kreativnosti, ki je v naših šolskih sistemih žal, večkrat zapostavljena, a v 

življenju tako zelo pomembna. Otroku moramo dati možnost, da bo informacije in izkušnje, ki jih dobiva, 

znal kreativno, s polno domislic, uporabiti in razvijati. Z razvojem domišljije jim dopuščamo lastno pot in 

osmislimo njihovo delo, ki postane zanimivejše. Že Einstein je rekel, da je domišljija pomembnejša od 

znanja« (Majaron in Korošec, 2006: 112). 
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