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Med učitelji in vzgojitelji je operna umetnost precej tabuizirana tema. Splošno sprejeto 

mnenje je, da se tega gledališča ne da na zanimiv način predstaviti otrokom, saj je za njih 

prezahtevno in dolgočasno. Vzrok za to pripisujemo pomanjkljivemu izobraževanju 

vzgojnega kadra v času šolanja, prvi stik s to gledališko zvrstjo pa je navadno negativen, 

zaradi neustrezne pripravljenosti na operno predstavi, zaradi česar operi niso mogli dobro 

slediti. Izbrana operna predstava, kot prvi stik s to umetnostjo, pa je lahko za starost otrok 

neprimerna ali celo slabo in nezanimivo izvedena, še posebej v pedagoškem smislu. V izogib 

tem težavam smo poskušali razviti predstavo, ki razbija tabuje na način, ki prikaže glasbeno 

gledališče v svoji prvinskih vsebinah (dobra glasbena zgodba, virtuoznost pevskega izraza, 

domiselna kostumografska in scenografska oprema ter režijsko-igralska dovršenost). 

 

TEORETIČNO OZADJE 

 

Povezava gledališča z glasbo sicer sega že v antiko, vendar so prava operna dela pričela 

nastajati šele konec 16.stol. s Perijem. Večina opernih del, ki se danes največ izvajajo po 

opernih hišah, je nastala konec 18. (Mozart), v 19. (Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, 

Bizet, Čajkovski) in v začetku 20. stoletja (Puccini, Dvořak, Strauss), operna dela kot zvrst 

resne glasbe pa nastajajo še danes (SIVEC 1976, BATTA & NEEF 2000). Kljub temu pa je 

resna klasična glasba prejšnjih stoletij, operna zvrst pa še posebej, ob razmahu estradne in 

druge zabavne glasbe danes zapostavljena. Zlasti mladi radi poslušajo lahkotni zabavni 

žanr, precej težje pa jih je prepričati v dramaturško poglobljeno glasbo prejšnjih obdobij in 

tudi sodobnega časa.  

 

Tradicija izobraževanja mladih in odraslih o resni glasbi je že dolga. Znani so koncerti za 

mlade slavnega ameriškega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina, ki so nastajali med 

letoma 1958 in 1972. Operno glasbo so širokim množicam skušali približati mnogi slavni 

pevci s prepevanjem najslavnejših opernih spevov. Vrhunec je bil dosežen s fenomenom 

treh tenorjev (Pavarotti, Domingo, Carreras) in njihovim poskusom povezovanja operne 

glasbe s precej bolj popularnimi zabavnimi zvrstmi. Kljub temu pa se ob poslušanju znanih 

opernih arij in njihova popularizacija s sodobnimi zvrstmi pop glasbe nekako oddaljuje od 

izvirnega namena in poslanstva operne glasbe. To je popolno gledališče, ki ima povsem 

lastno življenjsko moč, pri kateri moramo vedeti, kaj poslušamo in gledamo, če želimo 

izkusiti prava sporočila te zvrsti (WAUGH 2000). Ključnega pomena pa je prva izkušnja z 

opero, ob kateri morajo zlasti mladi dojeti, da opera ni ne dramska igra z glasbo in ne 

koncert z igro, ampak nekaj več. Če ta preskok ni dosežen že ob prvih stikih z operno 



umetnostjo, to povzroči trajen odpor do te zvrsti, nemoč doživljanja njene življenjske moči 

in ustvarjanje tabujev, ki se kasneje celo prenašajo na nove generacije.     

 

Glasba je oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato otroci potrebujejo 

glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja (CAMPBELL 2004). Stik z glasbenimi 

prvinami je temelj za razumevanje glasbenih pojavov in pojmov (HOLCAR 2000). Kako 

pomembno je doživljanje, poslušanje in razmišljanje ob glasbenih primerih klasične glasbe, 

so spoznali tudi avtorji kurikuluma za vrtce in šolskega učnega načrta (glasba). V ciljih je 

izpostavljeno, naj otroci ob glasbi poglabljajo zbranost in pozornost, doživetja ter razvijajo 

slušno zaznavo in zvočno senzibilnost, pri tem pa prepoznavajo čustva in kako jih z glasbo 

izražamo (BAHOVEC 1999, HOLCAR 2000). Poleg tega klasični glasbi pripisujejo terapevtske 

moči ter pozitiven vpliv na človekov kognitivni razvoj (CAMPBELL 2004, HABE 2005). Delovala 

naj bi ugodno na naše avtonomno živčevje, usklajevala delovanje obeh možganskih polobel, 

sproščala, spodbujala kreativnost itd. (ŠOBER 2017). 

 

S približevanjem opere otrokom s predstavo Prvo srečanje z opero smo leta 2016 začeli 

povsem spontano. Hčerka je želela leta 2016 opero predstaviti svojim sošolcem v vrtcu. 

Premišljevali smo, kako približati klasiko in še posebej operno gledališče najmlajšim, ki bi v 

klasičnih izvedbah na opernih odrih le težko sledili dogajanju. Sledili so meseci priprave: 

izbira primernih arij, povezovalne vsebine, priprava kostumov, rekvizitov, scene in režijske 

vaje. Navdušenje otrok in vzgojiteljic nad premiero Prvega srečanja z opero je bilo tako 

veliko, da smo se odločili lep prvi stik z opero omogočiti tudi drugim otrokom. 

 

IMPLEMENTACIJA 

Predstava je zamišljena kot povezava razlage z opernimi odlomki. Le-ti (arije, dueti) ob 
navdušujoči razlagi nimajo vloge kratkočasnih glasbenih vložkov, pač pa se pri otrocih 
vzpodbuja razumevanje in čim bolj pristno doživljanje glasbenega gledališče s kombiniranjem 
vidnih in slušnih čutov v njihovo čustveno povezanost. Povezovalka, izkušena dolgoletna 
vzgojiteljica, navdušuje otroke nad opero. Z njimi klepeta o skladateljih, opernih junakih, 
opernih pevcih in znanih izkušnjah otrok z opero ter jih vodi skozi operne zgodbe ter 
čustvene izraze opernih junakov. Tako pripravljeni brez težav poslušajo in čustveno dojemajo 
operne arije in duete iz znanih oper (Čarobna piščal, Figarova svatba, Hoffmanove 
pripovedke in Seviljski brivec), ki jih izvedeta operna pevca. Pogovor, poslušanje in 
spoznavanje je popestreno z rekviziti, kostumi in drugimi sredstvi, primernimi za motivacijo 
otrok.  
 

VSEBINA 

V predstavi otroci najprej spoznajo zgodbo Suzane in Figara iz Mozartove Figarove svatbe, ki 

sta v službi pri grofu in grofici. Otroci spremljajo, kako Figaro meri sobo, njegova nevesta 

Suzana pa pomerja poročni klobuček. V tem prizoru otroci spoznajo, kako isti prizor izgleda v 

dramskem gledališču (govorni prizor) in v opernem gledališču (peti prizor) in na koncu 

primerjajo in ocenijo obe izvedbi. S tem prizorom skušamo otrokom predstaviti, kaj dejansko 

pomeni glasbeno gledališče v podajanju čustev. V naslednjem prizoru nastopita zaljubljena 

Papagena in Papageno iz Mozartove Čarobne piščali. Otroci so pozorni na njuna čustva, 



presenečenje, veselje, jezo in ljubezen. Tretji prizor je lutka Olympija iz Offenbachove opere 

Hoffmanove pripovedke s koloraturno sopransko arijo. Otroci aktivno sodelujejo, da tudi 

samo poskušajo peti tako visoko kot lutka (pevska izkušnja), jo navijejo, ko se ustavi itd. 

Predzadnji prizor je iz Rossinijeve opere Seviljski brivec – znamenita arija Figara, v kateri 

Figaro poje tudi zelo hitro in otroci to poskusijo tudi sami, kar je ključno pri praktičnem 

dojemanju virtuoznosti opernega petja. Predstava se zaključi z duetom iz Seviljskega brivca, 

kjer Figaro na vse načine prepričuje mlado deklico Rozino, da bi se njeno srce vnelo za 

mladega grofa. Otroci tu spoznajo kolorature -  hitre, kratke note, ki jih pevec hitro poje v 

višino in navzdol v nižino in s katerimi so skladatelji olepšavali glasbo, dinamično igro, vse 

barve čustev – ljubezen, jeza, strah … Odlomki iz predstave so dostopni na 

https://www.youtube.com/watch?v=f-PSYxBeGHM&t=2s. 

V predstavi spodbujamo otroke k aktivnemu sodelovanju - urjenju hitrega ponavljanja besed 

(govorna vaja), preizkušanju zvočnih značilnosti glasu, ko pojejo različno visoko (glasbena 

vaja), v vsebinah prepoznavajo čustva in kako jih z glasbo lahko izrazimo, s čimer dojamejo 

smisel glasbenega gledališča. Otroci ob poslušanju glasbe doživljajo in spoznavajo občutke 

ter se umirijo (BAHOVEC, 1999, HOLCAR, 2011). 

 

Predstavo smo izvajali pred različnimi starostnimi skupinami. V vrtcu smo jih predstavili 3-6 

letnikom. Izvedli smo jo tudi v vseh razredih prve triade osnovne šole. Po predstavi so otroci 

z risbami opisali svoja doživetja predstave, s čimer smo zbrali podatke o vtisnjenju 

posameznih prizorov pri otrocih. 

 

REZULTATI 

Glede na otroške likovne stvaritve po predstavi, se kaže, da se preferenca do različnih 
prizorov s starostjo spreminja (graf 1). V vrtcih je otroke najbolj navdušila pravljična lutka 
Olympia, pri kateri so lahko tudi aktivno sodelovali z navijanjem, petjem višin ipd. Na drugem 
mestu je bil duet Suzane in Figara, ki sta se pripravljala na poroko. Opazili pa smo, da za 
zadnjo skladbo, dodatek, ki ga otroci izberejo s seznama vseh poslušanih primerov, vrtčevi 
otroci praviloma izglasujejo Papagena in Papageno, pri katerih lahko štejejo ptičje mladičke 
in so pri tem tudi sami dejavni. Glasbeni okus, doživljanje, izražanje se pri otrocih spremenijo 
v šoli. Višji kot so razredi, raje imajo bolj kompleksne gledališke zaplete, kar je gotovo duet 
Figara in Rozine. Zaradi interaktivnosti pojoča lutka predstavlja za otroke res nekaj 
ekstremnega, zato je zanimanja zanjo med šolskimi otroki še vedno veliko, a ne toliko kot v 
vrtcu. Pri višjih razredih postane zanimiva tudi arija Figara – tu gre za manj medsebojne 
komunikacije in je zahtevnejše za sledenje. Izrazito pa upade s starostjo zanimanje za bolj 
enostavne zgodbe – Figara in Suzano ter Papageno in Papagena. Starejše otroke že bolj 
zanimajo kompleksni občutki, interakcije, igra ipd. 

  



 

Graf 1: Odstotki priljubljenosti izvedenih točk med otroki po starostnih razredih glede na 
risbice, narisane po zaključku predstave. 

 

Prve izkušnje pri izvedbah 

Prve izvedbe predstave so bile v enem večjih ljubljanskih vrtcev (40 otrok v starosti 4 – 5 let, 

80 otrok v starosti 5 – 6 let in 20 otrok starih 3 – 6 let). Rezultati so presenetili vse. Otroci so 

aktivno sodelovali z vzgojiteljico v povezovalnem delu, arije pa so zbrano poslušali, lahko bi 

rekli celo s celim telesom. Motivacija na predstavi, dolgi 40 – 45 minut, se ni izkazala za 

težavo pri nobeni skupini otrok. Otroci so na koncu z navdušenjem sprejeli predlog za 

ponovitev najbolj všečne točke, ki so jo izbrali z glasovanjem. Vsaka predstava, pa naj bo v 

majhni ali veliki skupini, majhnem ali velikem prostoru, je prevzela otroke kot tudi odrasle 

poslušalce.  

 

Vtisi obiskovalcev-poslušalcev predstave 

 3 – 4-letniki so še nekaj dni po predstavi vsak dan prosili vzgojiteljice, da so jim 

poiskale na spletu posnetke arij, ki so jih spoznali, in jih navdušeno poslušali, najbolj 

duet Papagena in Papagene iz opere Čarobna piščal.  

 4 – 5-letni otroci so po predstavi prišli k nastopajočim in skušali z njimi vzpostaviti 

stik. Spontano so jih prijemali za roke, božali po kostumih, objemali ter dajali 

»petke«. 

 5 – 6-letni otroci so po predstavi pritekli na prizorišče dogajanja, pomerjali kostume, 

preizkušali rekvizite in se pogovarjali z nastopajočimi. 

 Med zapuščanjem prizorišča so se otroci preizkušali v petju arij, doživetja pa so izrazili 

v čudovitih likovnih delih. Vzgojiteljice so pripovedovale, da so otroci preostanek 

dneva v vrtcu ponavljali prizore iz opere – navijali so lutko Olympijo, pomerjali 

klobuček kot Suzana …  

 

Odzivi odraslih poslušalcev 

Spodaj navajamo le nekaj zanimivih vtisov vzgojiteljic ob poslušanju predstave: 
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»Ko sem dobila vabilo na Prvo srečanje z opero v vrtcu, sem se takoj spomnila na svojo slabo 

izkušnjo z opero v otroštvu in bila prepričana, da to ne bo zanimiva predstava za otroke. Med 

predstavo sem bila presenečena! Če bi nam v OŠ učiteljice ali usposobljeni kader v operi na 

tak način razložili operno zgodbo, bi bila verjetno redna obiskovalka predstav v operi.« 

vzgojiteljica Špela  

 

»Ponujena vsebina predstave je bilo nekaj novega v ponudbi prireditev za vrtce. Predstava je 

presegla moja pričakovanja. Bila sem navdušena, tako kot otroci, ki so eno šolsko uro aktivno 

sodelovali in zbrano poslušali operne arije.« 

                                                                                                                                  Vzgojiteljica Bojana  

 

»Ko sem prebrala vabilo na predstavo Opera v vrtcu, sem bila zelo skeptična. Zdelo se mi je, 

da so otroci še premajhni, da bi poslušali takšno glasbeno zvrst. Pa sem kmalu ugotovila, da 

sem se zelo motila. Predstava je s svojo vsebino, kostumi, povezovalnim delom, rekviziti 

povsem prevzela otroke in odrasle. Otroci so bili po predstavi še dolgo pod vtisi doživetij. 

Opazila sem tudi, da jih je glasba zelo umirila.«  

vzgojiteljica Petra 

 

»Operna predstava je primerna za predšolske otroke. Vsebina je zanimiva in otroci nimajo 

težav s koncentracijo, saj jih povezovalka motivira za nadaljnje dogajanje, ko z njimi 

komunicira o čustvih in vsebini arij. Uživali smo tako odrasli kot otroci. Hvala za popestritev 

dneva!« 

                    vzgojiteljica Fani 

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 

Izhodišče pred predstavo je bilo, da so imeli vzgojitelji in učitelji napačno mnenje o opernem 
gledališču predvsem zaradi slabih lastnih izkušenj ob poslušanju opere. Po predstavah so bili 
povsem drugačnega mnenja o opernem gledališču.  
 
Otroci se v ponujeni operni predstavi mimogrede nalezejo navdušenja nad operno glasbo in 
jo spoznajo s povsem drugačne perspektive - prepojeno s številnimi čustvi in vrhunskimi 
glasbenimi mojstrovinami. Za prav vse starostne skupine je zanimiva posebna, 
ekstravagantna – pojoča lutka Olympija. Prepriča jih s svojo nečlovečnostjo, brezizraznostjo, 
privlači pa jih tudi, da imajo nad njo oni svojo moč, saj spet poje, ko jo navijejo. Ugotovili 
smo tudi, da je mlajšim otrokom všeč bolj preprosta igra, z ne preveliko paleto čustev – 
Figaro in Suzana ter Papagena in Papageno. Starejše pa nagovorijo kompleksnejše izražanje 
čustev, zahtevnejša besedila in glasbeni elementi ter globlja vsebina.   
 

Da morajo biti vzgojitelji in otroci pred ogledom opernega gledališča dobro pripravljeni, smo 

ugotavljali tudi sami, saj so bili otroci ob povezovanju vzgojiteljice in njeni razlagi motivirani 

kar celih 45 minut. Tako povezovalka z zanimivim pripovedovanjem zgodb in razlago kot 

pevca z igro, rekviziti in kostumi smo uporabili dobre metode gledališke pedagogike, da smo 

spodbudili radovednost pri otrocih. Vrtci in šole, ki so predstavo že videli in jim opera ne 

predstavlja več tabuja, nas praviloma vabijo vsako leto znova, da predstavo pripravimo za 



mlajše generacije. Upamo, da bomo s tem prispevali vsaj delček k izobrazbi otrok, ki bodo na 

operno gledališče gledali z večjim navdušenjem in jo bolj odprto predajali mladim 

generacijam.  
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OSTALO 

Kratek povzetek 

Operno gledališče je zaradi pomanjkljivega izobraževanja vzgojiteljev, splošno sprejetega 
mnenja, da je opera prezahtevna in za otroke dolgočasna, ali slabega prvega vtisa o operi za 
veliko učiteljev in vzgojiteljev tabuizirana tema. S predstavo Prvo srečanje z opero smo želeli 
ustvariti dogodek, ki bi pri otrocih pustil pozitivni prvi vtis o operni glasbi in glasbenem 
gledališču. Z ustreznim vodenjem in pripravo, da so otroci vedeli, kaj bodo poslušali in 
gledali, tehtnim izborom opernih zgodb in prizorov in privlačno izvedbo predstave smo 
spodbudili pri otrocih vrtca in prve triade osnovne šole radovednost, ustvarjalno razmišljanje 
in aktivno sodelovanje. Na ta način smo razbili tabuje in prikazali glasbeno gledališče v svojih 
prvinskih vsebinah - z dobro glasbeno zgodbo, virtuoznostjo, domiselno kostumografsko in 
scenografsko opremo ter režijsko-igralsko dovršenostjo. 

Abstract 

Often due to the lack of education of educators, widely accepted meaning that the opera is 
too demanding and for the children the boring or bad first impression of the opera for many 
teachers and educators an opera is a taboo theme. With the performance The First 
Encounter with the Opera we wanted to create an event that would leave on children a 
positive first impression of opera music and musical theater. With the proper guidance and 
preparation, that children knew what they would listen and watch, the weighty selection of 
opera stories and scenes and the attractive performance, we encouraged curiosity, creative 



thinking and active participation for children in kindergarten and in the first triad of primary 
school. In this way, we broke tabs and presented the musical theater in its original contents 
- with a good musical story, virtuosity, imaginative costumographic and scenographic 
equipment, and direct-acting perfection. 

Ključne besede: opera, gledališče, glasba, doživljanje, gledališka pedagogika 

Key words: opera, theatre, music, experience, theater pedagogy 

 


