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Povzetek 

V prispevku je predstavljen primer dobre prakse ob združitvi dveh projektov, to sta republiški 
projekt Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti ter šolski projekt Potovanje 
v svet pravljic.  

Glavni namen je prikazati, kako nastane lutkovna predstava in kaj vse vključuje, ter ustvariti 
predstavo v enem dopoldnevu. 

Ključne besede: učno okolje, enake možnosti, svet pravljic, nastanek lutkovne predstave, 
elementi lutkovne predstave 

 
Summary  

The paper presents an example of good practice when two projects are united: national 
project A stimulating learning environment for providing equal opportunities and school 
project Travel into the world of fairy tales. 

The main purpose is to show how a puppet show is formed, which elements it includes and 
make a puppet show in one forenoon.     

Key words: learning environment, equal opportunities, world of fairy tales, puppet show 
formation, puppet show elements  
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Kako ustvariti lutkovno predstavo v enodnevni delavnici 

1 Uvod 

 

»V šoli se najprej učiš, nato sledi preizkus. V življenju si postavljen pred preizkušnje, iz katerih 

se učiš.« (Tom Bodett)  

V OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto so vključeni učenci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo program 

z nižjim izobrazbenim standardom ali pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Glede na to, da 

imajo otroci s posebnimi potrebami zelo različne sposobnosti, enotna rešitev za vse ne more 

obstajati. Ključno je predvsem to, da so ti otroci usmerjeni v program, kjer so uspešni. Tako bodo 

lahko napredovali in si utrjevali samozavest, kar je zelo pomembno za njihovo kasnejše čim boljše 

socialno vključevanje. Oblike poučevanja so lahko različne. Zelo spodbudne rezultate dajejo 

neformalne oblike učenja, kot so na primer tematski projektni tedni, različne interesne dejavnosti, 

raznovrstni projekti tako na mednarodni kot šolski ravni … 

V želji, da ponudimo otrokom čim več tovrstnih možnosti in različnih pristopov, smo prišli do 
ideje, da združimo državni projekt Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v 
vzgoji in izobraževanju ter naš šolski projekt Potovanje v svet pravljic. Glavni namen je bil 
prikazati, kako nastane lutkovna predstava in kaj vse vključuje. 
 

2 Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in 
izobraževanju 
 

2.1 Namen programa  
Program vzpostavlja ustrezne medsebojne povezave ter vključuje strokovne rešitve in 

rezultate več mednarodnih in nacionalnih projektov v zadnjih sedmih letih na področju 

vrtcev, osnovnih in srednjih šol pri razvijanju različnih vrst pismenosti, novih strategij učenja 

in poučevanja ter ustvarjanja ustreznega e-podprtega učnega okolja. Namenjen je ranljivim 

skupinam: otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz ekonomsko šibkejšega okolja. 

2.2 Aktivnosti projekta 
Aktivnosti potekajo v treh večjih sklopih. Prvi in drugi se dotika oblikovanja pedagoških 

strategij, ki omogočajo enake možnosti učencem s posebnimi potrebami ter učencem iz 

socialno šibkejšega okolja v samem vzgojno-izobraževalnem procesu, tretji pa je namenjen 

predstavitvi in izmenjavi praktičnih rezultatov med šolami, ki so vključene v projekt. 

2.3 Cilji projekta 
Eden izmed zelo pomembnih ciljev projekta je, da se ustvari bolj senzibilen šolski prostor za 

ranljivejše skupine učencev, vključi učitelje in ostale strokovne delavce na šoli v e-podprto učno 

okolje, poišče nove pristope za delo z učenci s posebnimi potrebami ter izmenja spoznanja in izkušnje 

iz prakse.  

 



3 Potovanje v svet pravljic 
 

Pravljice so neizčrpen zaklad. Človeka spremljajo skozi življenje in ustvarjajo svet, ki si ga želimo prav 

vsi – svet enakih možnosti. Z zavedanjem tega dejstva smo se na šoli odločili, da bomo v celoletnem 

šolskem projektu skupaj z učenci potovali v svet pravljic. Ker pa so lutke tiste, ki lahko na različnih 

področjih pomembno vplivajo na razvoj otrok ter so izreden pripomoček v vzgojno–izobraževalnem 

procesu, smo se odločili, da odidemo v pravljični svet prav z njihovo pomočjo. 

Tako so nam pomagale približati različne slovenske pravljice, nekoliko bolj pa so učenci spoznali  

Zvezdico Zaspanko Franeta Milčinskega Ježka. Pri izboru pravljice ni šlo zgolj za naključje, saj ponuja 

možnost vključevanja v družbo slehernemu človeku, četudi se zdi, da je povsem na robu in zanj ni 

rešitve. 

S pomočjo lutk pri otrocih na prijazen in nevsiljiv način razvijamo gibalne sposobnosti, govor, 

komunikacijo z okoljem, predvsem pa domišljijo in ustvarjalnost. Otroci preko lutke z lahkoto 

vzpostavijo stik in tako te postanejo idealno sredstvo za posredno komunikacijo. Ko učitelj preko 

lutke nagovarja učence, jim daje možnost, da se na spontan način iz varnega zavetja svojega sveta 

odzovejo na dogajanje v svoji okolici. 

Vendar ne gre zgolj za spoznavanje vsebine pravljic in za medsebojno komunikacijo. Z izborom 

telesnih lutk omogočimo otrokom sprostitev idej iz njihovega domišljijskega sveta. 

 

4 Z lutkovno predstavo do združitve obeh projektov 
 

Ker smo v projektu Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju  

sodelovali z OŠPP Milke Šobar Nataše iz Črnomlja, smo se odločili, da učitelji naše šole z njihovimi 

učenci izvedemo enodnevno delavnico. Naš cilj je bil, da prek različnih delavnic ustvarimo preprosto 

lutkovno predstavo. Učenci naj bi sodelovali v vseh elementih predstave. Tako je nekaj učiteljic, ki se 

tudi sicer na šoli ukvarja z različnimi kulturnimi prireditvami, pripravilo glasbeno, plesno, dramsko, 

likovno, tehnično in medijsko delavnico. 

 

4.1 Glasbena delavnica 
 

Glasba je ena najučinkovitejših oblik neverbalne komunikacije. Komunicira z našim telesom, 

da se kar samo začne gibati v vibracijah in ritmu. Prav tako je tudi v lutkovni predstavi 

nepogrešljiv element. Lutko oživlja na prav poseben način in ji omogoča, da »oživi« še 

nekoliko bolj. Otrokom pa predstavlja izziv izvajanja glasbe v živo. Prav preko lutke postane 

petje in igranje na mala Orffova glasbila zanje resnično zabava in sprostitev. Pomembno je, 

da mentor učencem glasbene vsebine tako prilagodi, da jih hitro usvojijo in z veseljem 

izvajajo.  

Na delavnici so učenci z glasbili ustvarjali zvočne učinke, se naučili nekaj posebej za to 

priložnost napisanih pesmic ter izvedli instrumentalno scensko skladbico. 

 



4.2 Plesna delavnica 
 

»Ples je skriti jezik duše.« (Marta Graham). Je eno najstarejših sredstev za izražanje 

človekovih telesnih občutij ter njegovega čustvenega in duhovnega sveta.                     

Mentorica je v predstavo vpletla nekaj plesnih elementov, ki so učencem še bolj približali 

vsebino zgodbe in prostor dogajanja. Lutke so v njihovih rokah uprizorile pravi ples vesolja. 

 

4.3 Likovna delavnica 
 

Delo z barvami na miren in ubran način sprošča naša najbolj vznemirljiva razpoloženja. To je 

izvrstna priložnost za izživetje čustev, za sproščanje notranjih napetosti. »Kdor se nesebično 

vživi v barvo, temu se odpre nov svet brez meja. Spreminjati se začne njegova notranjost.« 

(Rudolf Stainer) 

V tej delavnici so otroci ustvarjali sceno. Mentorica je učence povedla prek likovne 

ustvarjalnosti v njihov domišljijski svet in tako je nastalo pisano vesolje in skromen, a upanja 

poln svet razbojnika Cefizlja. 

4.4 Dramska delavnica 

Lutkovne predstave si brez dramske igre ne moremo predstavljati. Za učence s posebnimi 

potrebami je tudi to precejšen izziv, saj morajo hkrati početi več različnih stvari. Naučiti se je 

treba rokovati z lutko, hkrati pa ji polagati v usta prave besede. Tudi od mentorja zahteva ta 

del predstave precej ustvarjalnosti ter dobro poznavanje sposobnosti učencev. Prilagoditi 

dramsko besedilo igralčevim sposobnostim in hkrati obdržati bistvo vsebine zgodbe še zdaleč 

ni enostavno. Tega nikakor ne smemo spregledati. 

 

4.5 Tehnično-šiviljska delavnica 
 

Izdelovanje kostumov predstavlja za učence s posebnimi potrebami kar velik izziv. Vendar 

igrajo lepi kostumi v predstavi izjemno pomembno vlogo. V tej delavnici sva z učiteljico 

Jasmino Škrbec predstavili delovni proces od ideje do izdelka. Poudarek je bil na izdelavi 

načrta oziroma preproste šablone. Učenci so uporabljali različne materiale ter razvijali 

tehnično-ustvarjalne sposobnosti in spretnosti. Namen delavnice je bil izdelati Zvezdico 

Zaspanko. Učenci so se urili v ročnih spretnostih. Risali so kroge različnih velikosti na blago, 

nato ga rezali po krivi črti, kar za marsikoga predstavlja velik problem. Prišili so bleščice, da je 

nastala prava bleščeča Zvezdica Zaspanka. Dodali so še lase ter narisali obraz. Za telesne 

lutke so izdelali zvezdo repatico ter zvezdice iz filca. Šivali so na šivalni stroj. 

 



4.6 Medijska delavnica 

 

Medijska delavnica nam je omogočila, da so učenci dogajanje na delavnicah posneli, naredili 

nekaj dokumentarnih fotografij, posneli predstavo in izvedli predstavitev tudi za tiste 

učence, ki se delavnic niso udeležili.  

 

4.7  Združitev vseh delavnic 
 

Ob združitvi vseh delavnic je nastala preprosta, a lepa predstava. Dokazali smo, da lahko. 

 

5   Zaključek 

 

Brez lutk, plesa, glasbe, likovne in tehnične ustvarjalnosti ter medijske dejavnosti ne bi bilo 

naših prireditev. Vse to je pri ustvarjanju predstave nepogrešljivo. Pomembno je, da v delo 

vključimo vse otroke in da prav za vsakega najdemo nekaj ustreznega. To vsekakor iz leta v 

leto nadgrajujemo. Otroci se ob delu za predstavo in seveda ob delu z lutkami sprostijo, 

odprejo, pridobijo zaupanje in seveda zanimanje. 

Gre le za enega od mnogih primerov dobre prakse, kjer lahko vidimo, kako veliko vlogo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu igra prav neformalno izobraževanje. Takšen način dela 

učencem lahko res veliko da, prav tako pa tudi nam, ki delamo z njimi.  
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