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KAMIŠIBAJ, PRIPOMOČEK PRI POUČEVANJU IN UČENJU NA RAZLIČNIH PODROČJIH 

KAMISHIBAI, TEACHING ACCESSORY FOR TEACHING AND LEARNING IN 

DIFFERENT AREAS 

 

POVZETEK 

Učitelj razrednega pouka se pri pedagoškem delu mnogokrat sreča z učenčevo 

neosredotočenostjo in kratko koncentracijo pri delu. Učitelj v želji, da bi učence 

čim več naučil in jim omogočil kar se da kvaliteten pouk, išče in uporablja 

najrazličnejše načine motiviranja in poučevanja. Kamišibaj gledališče je 

pripomoček za učinkovito učenje in poučevanje, usmerjeno pozornost in visoko 

stopnjo motivacije učencev. Kamišibaj pritegne pozornost vsakega gledalca takoj, 

ko se vratca butaja odprejo, in jo obdrži vse do takrat, ko se vratca zaprejo. 

Njegova uporaba presega meje pouka slovenščine.  

Ključne besede: kamišibaj, usmerjena pozornost, ustvarjalnost, motivacija, 

medpredmetno povezovanje 

 

ABSTRACT 

In their pedagogical work primary school class teachers often encounter pupils’ 

scant attention and poor concentration during schoolwork. Teachers search for and 

use different ways to motivate and teach their pupils in order to provide quality 

teaching to the greatest extent. A great teaching accessory for effective learning 

and teaching, directed attention and a high level of student motivation is the 

kamishibai theatre. Kamishibai captures the attention of every spectator as soon 

as the butai unfolds and holds it until it folds again. It is useful not only for 

teaching Slovene, but also for other subject areas. 

Keywords: kamishibai, directed attention, creativity, motivation, cross-curricular 

integration 
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GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA 

Trend sodobne šole je vnašanje raznolikih načinov učenja in poučevanja v 

vsakdanje teme iz učnega načrta (vnašanje gibanja, drame, uporabe vseh čutil, 

uporabe sodobne tehnologije, učilnica v naravi …). 

Z gledališko pedagogiko razvijamo otrokove posamezne inteligence oz. sposobnosti 

ali talente. Poleg učenja dejstev, pojmov in zakonitosti, ki jih zahteva učni načrt, 

se otrok z gledališko dejavnostjo uči celostno - z vsem telesom in vsem 

mišljenjem.  

Dejstva, ideje in podatki oživijo skozi dramske dejavnosti. Na ta način spodbujamo 

razmišljanje, pa tudi čustva, kar na učence napravi močan in trajen vtis, obenem 

pa si zapomnijo veliko podrobnosti. S to dejavnostjo učencem omogočimo, da 

preizkusijo svoje zamisli, zato je osredotočena na učenca. Po navadi zagotovi 

precej visoko stopnjo motivacije in sodelovanja (Ginnis, 2004). 

Žal ob natrpanem predmetniku in množici dejstev in podatkov, ki jih morajo 

učenci usvojiti, učitelji premalokrat najdemo čas za gledališke dejavnosti 

(Korošec, 2007). 

 

KAMIŠIBAJ 

Kami japonsko pomeni papir, šibaj pa gledališče, drama. Beseda kamišibaj torej 

označuje bistveno značilnost kamišibaja: pripovedovanje zgodb ob slikah. Slike 

(ilustracije) so vložene v lesen oder (butaj). Pripovedovalec ob pripovedovanju 

menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Zgodbo lahko pripoveduje prosto ali 

jo ima zapisano na zadnji strani slik.  

Glede na namen ločimo umetnostni in didaktični kamišibaj. Pri umetnostnem 

kamišibaju izvajalec likovno, besedno in čustveno interpretira literarno delo, pri 

didaktičnem kamišibaju pa je v ospredju praktični namen. Obema tipoma 

kamišibaja je skupno, da ustvarjalec k delu pristopi zavzeto in ustvarjalno (Kavčič, 

2017). 

 
RAZNOLIKOST UPORABE KAMIŠIBAJA PRI POUKU 
 

Dramske dejavnosti so dobra možnost, da učencem približamo mnoge vsebine iz 

učnega načrta (Ginnis, 2004). Prav gotovo to velja tudi za kamišibaj. Učitelj pri 



kamišibaju ustvari spodbudno učno okolje, v katerem so učenci sproščeni, suvereni 

in ustvarjalni. Ustvarjalno učenje je mogoče samo, kadar je ustvarjalno tudi 

poučevanje (Ginnis, 2004). Kamišibaj lahko uporabljamo na različnih predmetnih 

področjih v uvodnem, osrednjem ali zaključnem delu ure, pa tudi pri utrjevanju, 

preverjanju ali ocenjevanju učencev. Učenec s to tehniko bolj celostno dojema vse 

faze učnega procesa: usvajanje nove snovi, utrjevanje, preverjanje in 

ocenjevanje. 

 

Kamišibaj običajno povezujemo z uprizarjanjem umetnostnih besedil (umetnostni).  

S pomočjo didaktičnega kamišibaja lahko uprizorimo tudi številne vsebine s 

področja zgodovine in družbe, pa tudi pojave pri predmetih, kot so: spoznavanje 

okolja, naravoslovje in naravoslovje in tehnika. Pri tem različna predmetna 

področja medsebojno povezujemo. 

Nekaj idej za poučevanje in učenje s pomočjo kamišibaja: 

 uprizoritev umetnostnega besedila (v celoti), 

 uprizoritev odlomka umetnostnega besedila, 

 predstavitev poezije, 

 predstavitev govornega nastopa, 

 napoved tematike učne ure, 

 predstavitev nekega problema, ki ga v nadaljevanju učne ure učitelj in 

učenci skupaj razrešijo, se o njem pogovarjajo (razredna ura), 

 predstavitev pojavov in dogodkov pri družboslovnih in naravoslovnih 

predmetih, 

 pripovedovanje vsebine o prebrani knjigi (bralna značka, predstavitev 

najljubše knjige), 

 ustvarjanje samostojnih zgodb v okviru neobveznega izbirnega predmeta 

umetnost, interesne dejavnosti ali kulturnega dneva. 

 

KAJ S KAMIŠIBAJEM PRIDOBIJO UČENCI? 

 

Z uporabo kamišibaja je učenje kvalitetnejše. Učenci so osredotočeni na butaj oz. 

na vsebino, ki se v njem prikazuje. Posredovano vsebino sprejemajo z več čutili, 

kar prav gotovo pripomore k trajnejšemu pomnjenju.  



Pri ustvarjanju kamišibaja je učenec ustvarjalec v vseh fazah: pripravi, izvedbi in 

nastopu. Pri ustvarjanju učenec realizira svoje zamisli in izrazi svoje predstave, se 

začne veseliti svoje ustvarjalnosti in vedno bolj odkriva sebe v ustvarjalni 

aktivnosti. Pri tem je pomembno še dejstvo, da se z nastopi krepi njegova 

samozavest (Zalokar Divjak, 2002). 

Raziskave namreč kažejo, da je mnogo učencev najbolj strah spregovoriti in 

govoriti pred množico. Pomembno je, da imajo priložnost čim večkrat nastopati 

pred drugimi. S tem postopoma zmanjšujejo strah in krepijo zaupanje vase 

(McGrath, Francey, 1996). Prav kamišibaj omogoča, da se učenec ne izpostavi 

popolnoma pred občinstvom, saj je deloma skrit za butajem, pozornost gledalcev 

pa je usmerjena v butaj oz. zgodbo, ki jo nastopajoči pripoveduje. 

Kadar učenci sami pripravljajo vsebino za predstavitev v butaju, ne napredujejo le 

na učnem področju, temveč krepijo tudi samozavest, pozitivno samopodobo, 

kreativno razmišljanje, ustvarjanje, medsebojno sodelovanje in izražanje, zato 

lahko potrdimo, da kamišibaj pripomore k celostnemu učenju. 

 

ZAKLJUČEK 

Priprava in izvedba kamišibaja z učenci zahteva precej več časa kot »običajna« 

obravnava umetnostnega besedila, nekega pojava ali dejstva. Učni načrt 

posameznih predmetov na razredni stopnji je precej obsežen, zato je učitelj 

večkrat v dilemi ali mu čas sploh dopušča, da uporabi razne gledališke dejavnosti. 

Vendar pa bi bilo zaradi mnogih pozitivnih učinkov pri učenju koristno, da bi 

kamišibaj in tudi druge gledališke dejavnosti našle prostor v šolskem vsakdanu, saj 

je z njimi mogoče povezovati različne predmete in osebnostni razvoj učenca. 

Najpomembneje je, da pri tem največ pridobijo učenci. Kamišibaj krepi 

samopodobo nastopajočega, spodbuja kreativnost in ustvarjalnost, pomnjenje je 

trajnejše, spodbuja izražanje in komunikacijske veščine, spodbuja kreativno 

mišljenje in nudi varen prostor javnega nastopanja.  
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