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POVZETEK: 
 
V prispevku želim predstaviti pozitiven vpliv gledališke pedagogike na doseganje 
zastavljenih ciljev v pedagoškem procesu, ki so zahtevani in s tem nujni. 
Osredotočala sem se na učence, ki imajo večje težave pri usvajanju besedila 
pesmic in plesno-gibalnem izražanju. Izbrala sem področje glasbene umetnosti in 
plesa. Pri tem sem uporabila lutko, ki ji učenci sami vdihnejo značaj skladno z 
vsebino pesmice. Ker jo izdelajo sami, jim je bliže, znajo jo bolj ceniti in jo bolj 
poznajo. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: lutka, besedilo pesmi, pedagoški proces, socializacija, 
odgovornost. 

 

SUMMARY:  

In this article I want to show the positive influence of the required ( and therefore   
necessary)  theater pedagogy on achieving the goals set in the pedagogical process. 
I focused on students who have more difficulty in adopting song lyrics 
and/or expression through dance. I have chosen fileds of music and dance arts. In 
doing so, I used a puppet which students themselves inspire a character according 
to the contents of the song. Because puppets are made bystudents, they are closer 
to them and they can appreciate them more. 
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1. TEŽAVE PRI USVAJANJU BESEDILA PESMICE 
 
Vsi si želimo, da bi bili otroci samostojni, še najbolj pa si to želijo oni sami(Golub, 
2003). Pomaga pa si lahko le aktiven otrok, ki pridobiva nove izkušnje, ki odkriva 
svoje sposobnosti, uri svoje spretnosti in si pridobiva delovne navade.  
 
Ko se učenci učijo novo pesmico, najprej usvajamo besedilo, nato pa melodijo. Po 
usvajanju nekaj pesmic sem opazila, da nekateri učenci, kljub večkratnemu 
ponavljanju, besedila ne poznajo oziroma ga poznajo zgolj površno in nenatančno. 
Zato sem se odločila, daposkusim z metodo gledališke pedagogike doseči 
natančnejše usvajanje, zapomnitevin izgovorjavo besedila. 
 
Izbrala sem ljudsko pesem Pika poka pod goro, ki je sicer kratka, a po izkušnjah 
dokaj zahtevna. Poleg besedila naj bi učenci za pesem naredili tudi koreografijo in 
ob petju pesmice zaplesali. 



 

 
 

2. KAKO Z GLEDALIŠKO PEDAGOGIKO IZBOLJŠAMO KVALITETO UČENJA BESEDILA 
 
Učencem sem najprej predstavila vsebino pesmice. Nekajkrat smo poslušali 
posnetek zapete pesmice, nato pa smo analizirali besedilo, da so dobiliobčutek za 
kakšno pesem gre. Za tem so učenci iz kolaž papirja in papirnatega tulca izdelali 
lutko deklice.  
 
»Naj lutka zaživi, naj mu bo prijateljica, naj ga motivira pri vzgoji, učenju, naj mu 
privzgaja pozitiven odnos do učenja, uči naj ga delovnih navad, spoštovanja, 
spoznanja, ljubezni, lutka naj bo pomoč staršem in učiteljem.«(Golub, 2003). 
 
Ko je bila lutka izdelana, so se učenci razdelili v več skupin in usvajali besedilo. V 
vsaki skupini je bil vsaj en učenec, ki je že znal brati, da so si lahko pomagali z 
zapisanim besedilom.Pri tem so morali biti pozorni eden na drugega, se aktivno 
poslušati in si med seboj pomagati. V roki soimeli izdelane lutke, ki so jih 
motivirale in aktivno sodelovale pri dejavnosti. Kasneje je vsaka skupina besedilo 
povedala na glas, tako da sem preverila, do katere mere so besedilo že usvojili. 
 
Ko je bilo besedilo usvojeno, so učencipo skupinah pripravljali koreografijo, v 
katero so morali vključiti tudi izdelano lutko.  
 
Skupine so se predstavile druga drugi tako, da so pesem zapeli in zaplesali.Vsako 
skupino sem pohvalila za izvirnost in trud. Iskreno sem bila presenečena nad 
kreativnostjo, domiselnostjo in izvirnostjo vsake skupine. Presenetila me je tudi 
skrb in sočutno ravnanje s posamezniki v skupini.Učenci so bili navdušeni in vsako 
skupino nagradili z aplavzom. 
 
 
 

3. MOJA SPOZNANJA PRI UPORABI METODE GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE V 
POVEZAVI S KLASIČNIM NAČINOM POUČEVANJA 



 
Nekateri šestletni učenci imajo pri usvajanju pesmic večje težave kot drugi. 
Ugotovila sem, da se učenci, ki imajo težave pri zapomnitvi besedila, le tega lažje 
zapomnijo, če v učenje vključim metode gledališke pedagogike. 
 
Pri usvajanju besedila pesmi ob uporabi lutke ugotavljam veliko pozitivnih učinkov. 
Učenci so bolj motivirani, vztrajni in samozavestni. Pri takšni obliki dejavnosti 
zadovoljijo potrebo po uveljavljanju v skupini, razbremenijo se pritiska in razvijajo 
prijateljski in sodelovalen odnos do sošolcev. Izražajo večjo skrb za člane v skupini 
in so sočutnejši do tistih, ki imajo še kakšne težave. Pri tem so kreativnejši in 
strpnejši.Kažejo večje zanimanje za vsebino, kot bi sicer. 
 
 
 

4. UČINEK GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE NA SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ OTROK 
 
Nedvomno ima gledališka pedagogika pozitiven učinek na socialni in čustveni razvoj 
otrok.  
 
Socialno učenje zajema skupinsko interakcijo in komunikacijo, v kateri se 
izmenjujejo izkušnje, poveča otrokova občutljivost za emocionalna doživetja 
drugih ter razvijata sodelovanje in toleranca(Bognar, Uzelac in Bagić, 1994). 
 
Odgovornost za dosego cilja se porazdeli, zato je cilj lažje doseči. Učenje z 
uporabo gledališke pedagogike na igriv in nevsiljiv način vpliva na oblikovanje 
osebnosti.Učenci do učenja pridobivajo odgovornejši odnos in razvijajo večjo 
pripravljenost za delo. Na otrokom prijazen in razvojni stopnji primeren način jim 
pomaga dosegati zastavljene cilje učnega načrta. 
 
Naučijo se vztrajnosti, rešujejo duševne napetosti, sproščajo se razni strahovi in 
jeze(Golub, 2003). Spoznajo, da so z lutko na roki sposobni uspešno narediti tisto, 
kar drugače ne bi zmogli. 
 
 
 

5. PROBLEMI OTROK, KI JIH PREPOZNAM PREKO GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE 
 
Učenci, ki so nezreli in še vedno samovoljni, neodločni ali samosvoji,imajo večje 
težave pri doseganju zastavljenih ciljev pri vključevanju v skupinsko ali 
individualno delo. Poleg tega imajo pogosto tudi odvrnljivo pozornost, so nezbrani 
in hitro zadovoljni z dosežkom. Pogosto se izkaže, da so pri usvajanju nalog 
površni. Pri teh učencih se izkažejo metode gledališke pedagogike, v našem 
primeru uporaba lutke, plesa in petja, kot odličen medij za dosego zastavljenih 
ciljev. 
 
Z uporabo lutke učenci razvijajo večjo odgovornost do učnega dela in 
pripravljenost za učenje. Navajajo se sodelovanja, prilagajanja, upoštevanja drugih 
v skupini, poslušanja in spoštovanja drugih. Ob tem čustveno, socialno in 
intelektualno zorijo. 
Pri tem pa so sproščeni in imajo občutek, da lahko sami kreirajo potek učenja. 



 
 
 

6. TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEM  PRI UPORABI METOD GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE 

 
Za uporabo metod gledališke pedagogike je potrebno nameniti več časa, kot pri 
klasičnih metodah poučevanja. Upoštevati je potrebno čas za izdelavo lutke. 
Posvetiti se je potrebno govoru, animaciji in na koncu še petju oz. glasbenemu delu 
dejavnosti. Proces je zato potrebno skrbno načrtovati in uskladiti z ostalimi 
dejavnostmi. Sama si pomagam z medpredmetnim povezovanjem. Zaradi 
natrpanosti učnega načrta pa to vedno ni mogoče. Še vedno pa se najdejo vsebine, 
kjer je smiselno in dobrodošlo posegati po metodah gledališke pedagogike, 
predvsem v dobro kvalitetnega razvoja otrok. Pozitivni učinki so vsekakor prava 
smer in odlična motivacija za vključevanje metod v učno-vzgojni proces. 
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