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POVZETEK 

Gledališče je danes le eden izmed mnogih medijev, ki so nam na voljo. Vsak medij ima svoje 

zakonitosti in vsakega se je treba priučiti. Gledališče je otrokom izredno blizu, ugotavljamo pa, 

da je v naš vzgojno-izobraževalni proces premalo vključeno. Do podatka sem prišla lani, ko sem 

opravila raziskavo za VI. mednarodno konferenco gledališke pedagogike z naslovom, Kako živa 

je lutka v našem vrtcu. Zavedam se pomena dramske in lutkovne igre v predšolskem obdobju. 

Razmišljala sem, kako otroke motivirati za gledališče in kako ga vključiti v dejavnosti kurikula? 

Na igrišču vrtca je prostor, ki bi ga lahko zapolnil gledališki oder, kjer bi se lahko otroci igrali z 

lutkami in se vživljali v različne vloge. Idejo sem predstavila vodstvu vrtca. Podprli so me. 

Izrisala sem idejni osnutek gledališkega odra z lutkovnnim paravanom, ter klopmi za gledalce. 

Projekt smo s pomočjo podjetja s certifikatom, realizirali. 

Gledališki oder spodbuja otroke k dramski igri v naravi, vabi jih k domišljijski igri, preprosti 

improvizaciji, igranim lutkovnim predstavam. Z odrom lahko na vsa področja kurikula 

vključimo elemente gledališča in lutkovne igre. 

Danes je oder »živ«. 

KLJUČNE BESEDE: realizacija ideje, gledališče v naravi, motivacija, otroci 

 

ABSTRACT 

Today theater is one of many media which are available to us. Every medium has its own laws 

that need to be taught. We are finding out that theater is not enough involved in our educational 

process. This is the fact I had learned while I was doing a research how alive puppet in our 

kindergarten is. I am aware of importance of dramatic and puppet play in preschool season. I was 

trying to figure out how to motivate kids to do theater and how to involve it in activities of 

curriculum. 

In exterior playground of our kindergarten is a place which could be filled with theater stage. 

Children could play different roles there and they could also play with puppets. I intorduced the 

idea to our manegement and they have supported me. I draw an outline plan of theater stage with 

part for puppet play and with chairs for viewers. We realized a project with help of a certified 

company. 

Nowadays theater stage is encouraging kids to do theatrical play in the nature, simple 

improvisation and puppet show. With this platform we can integrate elements of theater to all 

areas of curriculum. 

Today theater is »alive«. 
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RAZLOGI, PROBLEMI 

Na VI. mednarodni konferenci gledališke pedagogike sem predstavila raziskavo, ki sem jo 

opravila v kolektivu našega vrtca, kako živa je lutka pri delu z otroki in kaj lahko strokovni 

delavci naredimo, da bi lutka in gledališka umetnost bila bolj živa. 

Zavedam se pomena, da je aktivna umetniška izkušnja v otroštvu in mladosti pogoj za kvalitetno 

doživljanje in resnično razumevanje umetnostnih stvaritev v odraslosti. Vzgojitelji imamo tu 

pomembno vlogo. Otrokom lahko z gledališko umetnostjo omogočimo kvalitetnješe življenje, ki 

jim ga bo v prihodnosti prinašala umetnost. 

Pri delu z otroki opažam, da imajo otroci zelo veliko potrebo po nastopanju, dramski igri in igri z 

lutko. Lutka je močno motivacijsko sredstvo. Želela sem, da je oder tisto motivacijsko sredsvo, 

ki bo omogočal otrokom kadarkoli vstop v svet gledališke umetnosti, dramske igre in igre z 

lutko.  

Raziskava, ki sem jo opravila med strokovnimi delavci v vrtcu, je pokazala, da bi lutka v vrtcu 

lahko bila še bolj prisotna. Načrtovanje strokovnih delavcev v tandemu, je tisto, ki je zelo 

pomembno in v dejavnosti kurikula vnaša gledališko in lutkovno igro. Razmišljala sem, s čim bi 

lahko še dodatno spodbudili otroke za gledališko umetnost.  

Ker otroci zelo radi nastopajo, se postavijo pred vrstniki, vzgojitelji, starši…, sem dobila idejo o 

gledališkem odru in lutkovnem paravanu. Če vse skupaj umestimo na igrišče vrtca, bi bil cilj 

gledališča in lutke dosežen in otroci bi bili v naravi. 

Izdelala sem idejni osnutek gledališkega odra v naravi z lutkovnim paravanom ter klopmi za 

gledalce. Brez gledalcev ni gledališča in obratno.  

S pomočjo vodsta vrtca mi je idejo uspelo realizirati. 

Gledališki oder z lutkovnim paravanom danes omogoča otrokom spodbudno učno okolje. 

Prav je, da niso lutke in gledališka igra le v otroških očeh, ampak tudi v njihovih rokah, kajti le 

tako se lahko ugnezdijo v njihova srca.  

 

GLEDALIŠKA UMETNOST 

Gledališka umetnost, ki izhaja iz rituala, je starejša kot vse v svetu prevladujoče religije, in ker je 

njen temelj igra, jo je možno opredeliti kot eno izmed osnovnih človekovih potreb. Homo 

ludens, človek igre oziroma človek, ki se igra, kot ga opredeljuje filozofski mislec Johan 

Huizinga, ne predstavljaopozicije mislečemu človeku, pač pa je njegov sestavni del. Igra je eno 

izmed določil človeka, saj se vsak otrok v igri razvija in uči. 

Danes pojem gledališke umetnosti tesno povezujemo z gledališčem, tj. institucijo, v kateri 

določena skupina uprizori dramsko delo. Seveda poznamo več vrst gledališč, od ljubiteljskih do 

profesionalnih, od dramskih do komedijskih, od klasičnih do eksoerimentalnih, od otroških do 

lutkovnih itn. (Bucik, Požar Matijašič, Pirc str. 95) 



Otrokom sem na igrišču našega vrtca, realizirala idejo gledališkega in lutkovnega odra, ki danes 

služi svojemu namenu in dodatno poskrbi, da je lutka v našem vrtcu bolj »živa«. Našim 

najmlajšim gledališki oder omogoča vživljanje v različne vloge. 

 

LUTKOVNA VZGOJA IN VZGOJA Z LUTKAMI 

Danes smo postavljeni pred poseben izziv: kako ohraniti kvalitetene in pristne človeške stike v 

digitaliziranem svetu, kjer pogled v ekran in prsti na tipkah postajajo ne le osnovna oblika dela, 

temveč tudi zabave? Kako kljub drugačnemu načinu komunikacije zadovoljevati potrebe po 

sprejetosti, ustvarjalnosti, transcendenci? S starim časopisom? 

Tudi umetnost ima, prav tako kot matematika svoja pravila, ki jih je treba urediti v glavi, da 

učinek zadene srce. Umetnost pa poznamo po dveh poteh, z obiski umetniških dogodkov, 

razstav, koncertov, gledanjem gledaliških, lutkovnih in filmskih predstav, branjem knjige… 

Osveščeni starši, vzgojitelji in učitelji otroke spodbujajo v tej smeri. 

In že smo v lutkovnem gledališču, prvi postaji na poti do gledališke umetnosti. Predstava, ki jo 

gleda mladi gledalec, je razstava, koncert in gledališče hkrati. Lutkovna predstava je »analogni 

multimedij«, sinergija različnih umetnosti, zato je njen učinek tudi toliko močnejši. Če k temu 

prištejemo še oživljanje neživeha sveta, animacijo lutk, dobimo toliko prepričljivejši dokaz o 

pomenu lutke. In naprej: lutkovno gledališče je gledališče, torej dejavnost kolektiva. Gledališče 

omogoča druženje. Igralci se družijo v skupni igri z lutkami, občinstvo pa so posamezniki, 

združeni v celoto, predstava poveže ene in druge. (Požar Matijašič, Bucik str. 131) 

Ko sem razmišljala o ideji gledališkega odra, sem se zavedala pomena gledalcev in zato sem tudi 

zanje postavila klopi. Pri lutkovnem paravanu sem bila pozorna na različno starost otrok. Zato so 

paravani različno visoki, da so prilagojeni njihovi višini. Tudi klopi za gledalce so različno 

visoke. Razmišljla sem tudi, kdo vse bo igral na odru, kdaj, komu in ob kakšnih priložnostih. 

Oder uporabljajo otroci prvega in drugega starostnega obdobja, vzgojitelji, starši, ki lahko 

pripravijo predstavo za otroke ali na njem gostujejo profesionalne lutkovne skupine. 

Pomislimo na obisk lutkovnih predstav, kjer se utrjuje vera v to, da so stvari resnično žive… Več 

kot bo tovrstnega druženja, bogatejši bodo eni in drugi. Otroci bodo čustvovali, sanjali, 

ustvarjali, komunicirali in si obenem razlagali sebe in svet. Tisti, pravi, ki diši, ki je tukaj in zdaj 

– resnično in v vseh dimenzijah – ne le v dveh, kot ga prikazuje ekran. Pomembno je, da je ta 

svet zapeljiv, zanimiv, razburljiv in resničen. Tako se bo uspešno meril z onim na ekranu, ki 

ponuja vse in nič. (Požar Matijašič, Bucik str. 133) 

Zavedala sem se pomena gledališkega odra na igrišču, v naravi. Otroci preživijo preveč časa v 

zaprtih prostorih in cilj strokovnih delavcev v našem vrtcu je, da čim več dejavnosti kurikula 

prenesemo v naravo. To mi je z gledališkim odrom uspelo. 

Resničnost z igralci/lutkarji ustvarja občinstvo. Brez občinstva ni predstave, v dvorani se odloča 

o usodi tistega na odru. Občinstvo pa je sestavljeno iz gledalcev. Torej usoda predstave je 

odvisna od vsakega od njih. Vsak od njih šteje! Zaradi njih so tukaj igralci, zaradi njih nastaja 



nov svet! Kakšna moč, a tudi odgovornost! Predstava je skupna last. Zato je treba poskrbeti 

zanjo, ji prisluhniti, jo poganjati naprej. 

Če bomo želeli okrog sebe ustvarjalne otroke, bomo to dosegli tako, da bomo sami ustvarjalni in 

bomo v tem uživali. Potem bodo oni uživali z nami. Tu ne gre le za vzgajanje z lastnim zgledom, 

gre tudi za skupno igro, za ustvarjanje in za skupne užitke. Umetnost najlaže ujamemo skupaj, za 

lutkovno in gledališko umetnost pa je to najbrž pogoj. Prvi pogoj, da ujamemo umetnost, je igra. 

Prav igra je pomembna skrivnostna povezavamed otrokom in umetnikom. Igra v komunikacijo 

uvaja pravila. Brez pravil ni igre, torej jih je treba upoštevati in se jim podrediti. (Požar 

Matijašič, Bucik str. 133) 

Otrok, ki v šoli ali v vrtcu stopa v socialne odnose z vrstniki iz načeloma majhnih družin, je 

preobrazba v drugo osebo, osnovna značilnost gledališke igre, spet zelo pomembna. »Stopiti v 

čevlje drugega«, vživljanje v svet vrstnika razvija empatična občutja otroka. Spodbujanje 

empatije je ob prevladovanju egoizma kot družbenega pojava v sodobni družbi pomembna 

kvaliteta. (Požar Matijašič, Bucik str. 134) 

Danes otroci igrajo na odru svojim vrstnikom, prijateljem, staršem,…gledajo predstave drugih 

vrstnikov, iz vrtca bodo zato odšli bogatejši za umetnost stkano v obilico socialnih stikov. 

Lutka je »Postava ali predmet, ki izraža nekaj drugega, kar v resnici je.« Oživljene igrače lahko 

spremenijo svet, v katerem živimo, delamo, se učimo. Otroci se z zanimivih potovanj vedno 

znova vračajo v svoje igralnice, razrede,… kot popotniki, bogatejši za skupna doživetja in 

izkušnje. Spoznavajo različne položaje, prihajajo v najrazličnejše položaje, prihajajo v 

najrazličnejše odnose, postavljeni so pred vedno nova vprašanja. To jih zbližuje in povezuje. In 

učenost? Ko bo šla enkrat skozi lutko v srce, tudi iz glave ne bo več izpuhtela. (Požar, Matijašič 

str. 135) 

Strokovni delavci v našem vrtcu spodbujamo otroke, da aktivno uporabljajo gledališki in 

lutkovni oder. Pa naj gre za otroško igro, druge lutkovne in gledališke skupine ali za predstavo 

strokovnih delavcev otrokom. 

 

ZAKLJUČEK 

Danes smo zadovoljni vzgojitelji, vodstvo vrtca, otroci in starši, da smo dobili prostor za 

gledališko in lutkovno igro v naravi. Oder je »živ« v dopoldanskem času, ko otroci igrajo 

lutkovne predstave ali dramsko igro svojim vrstnikom, prijateljem, drugi skupini, ali pa kar 

samim sebi. In na odru je živo tudi popoldne, ko otroci nastopajo staršem, babicam… Igra je 

spontana ali pa vodena s strani strokovnih delavcev. Vrtec je pridobil prostor za lutkovne in 

gledališke predstave. Otroci pri igri uporabljajo različna oblačila in modne dodatke, kar jim 

omogoča vživljanje različne vloge. Vrtec ima veliko lutk, ki so s pridobljenim odrom postale še 

bolj »žive«. Gledališče in lutka sta postala otrokom še bliže. Ob vsem tem je pomembno, da 

nismo izgubili stika z naravo. 
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Priloge:  

Idejni načrt, predračun podjetja, ki je izdelalo gledališki oder in fotografije končnega in 

»živega« izdelka. 
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