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POVZETEK: V prispevku je predstavljena uporaba metod in tehnik gledališke improvizacije 

v osnovni šoli.  Učitelj lahko v času podaljšanega bivanja pripomore k temu, da učenci na 

zabaven način pridobivajo in utrjujejo različne veščine. V prispevku je opisanih nekaj 

improvizacijskih iger in vaj, katerih poudarek je ta, da učenci preko njih krepijo svoje 

sposobnosti nastopanja, zmanjšujejo tremo ter krepijo samozavest in samopodobo. 

 

KLJUČNE BESEDE: gledališka improvizacija, improvizacijske igre, ustvarjalna drama, 

osnovna šola, nastopanje 

 

 

ABSTRACT: This article presents the usage of methods and techniques of improvisational 

theatre in elementary school. During after-school program the teacher can help the pupils  

acquire and consolidate different skills in an entertaining way. A few improvisation games 

and exercises are described, with an emphasis on strengthening performance abilities, 

overcoming stage-fright and strengthening self-esteem and self-image. 

 

KEY WORDS: improvisational theatre, improvisation games, creative drama, elementary 

school, performance 
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1. UVOD 

 

»Spontanost nas preoblikuje v nas same.« - Viola Spolin 

 

Osnovna šola ni le okolje, kjer učenci pridobivajo nova teoretična znanja; je tudi javni 

prostor, kjer usvajajo nova socialna znanja, gradijo odnose in lastno identiteto ter osebnost. 

Zastopanje samega sebe v šolskem okolju je pravzaprav neprestano in kontinuirano javno 

nastopanje, ki ga učenci spoznavajo v bolj ali manj formalnih oblikah. Nekateri izmed 

učencev lahko pri tem naletijo na različne ovire in v primeru, da jih učitelj uspe zaznati, lahko 

učencem subtilno priskoči na pomoč z uporabo različnih dramskih metod. 

 

Mati improvizacijskega gledališča, Viola Spolin, pravi: »Zunaj igre imajo otroci malo 

priložnosti,  v katerih lahko najdejo svojo individualno pot. Njihov svet kontrolirajo odrasli, 

ki jim povedo, kaj naj naredijo in kdaj naj nekaj naredijo. V tem svetu imajo malo možnosti 

za sproščeno igro ali za sprejemanje odgovornosti v komunikaciji. Gledališke delavnice pa 

nudijo otrokom/učencem priložnost za enakovredno svobodo, spoštovanje in odgovornost za 

socialne interakcije in komunikacijo v razredni skupnosti« (Spolin, 1986). 

 

 

2. PROBLEMI IN RAZLOGI – ZAKAJ IMPROVIZACIJA? 

 

Čas podaljšanega bivanja učitelji lahko izkoristimo tako, da opazujemo učence in 

prisluhnemo njihovim željam in potrebam ter na ta način urimo tiste veščine, za katere v času 

rednega pouka ponavadi ne preostane veliko časa. Mnogi učenci tretjega razreda, kjer sem 

podaljšano bivanje vodila v zadnjih dveh letih, so izrazili, da jih je strah nastopanja – pri 

javnih predstavitvah, kot so na primer govorni nastopi, nastopi na prireditvah ali ustna 

ocenjevanja, so nesamozavestni, nesigurni, nesproščeni in tesnobni, strah jih je tega, da bi se 

zmotili, pred sošolci pa jih je sram. Trema je sicer neizogiben del vsakega javnega nastopa, v 

preveliki meri pa lahko na nastopajočega vpliva negativno. Posledično nastop ni tako dober, 

kot bi lahko bil sicer. 

 

Tu v igro vstopi gledališče, ki je sijajno orodje, ki tako pri posameznikih kot skupinah razvija 

in krepi mnoge veščine in lastnosti, kot so iznajdljivost, samopodoba in samozaupanje, 

domišljija, sposobnost spontanosti in izražanja itd. Učenci se preko gledališke vzgoje navajajo 

na sproščeno in naravno telesno izraznost ter se urijo v ustvarjalni zbranosti, hkrati pa 

premagujejo tudi tremo. Z vajami pridobijo občutek varnosti in sproščenosti, gledališka 

vzgoja pa jim tako ne pomaga zgolj do boljših učnih uspehov, v pomoč jim je tudi pri 

medosebnih odnosih, navezovanju stikov in sodelovanju z drugimi (Strehar Benčina, 2017). 

 

Z učenci smo se izziva lotili preko metod in tehnik gledališke improvizacije, ki nudi velik 

nabor preprostih vaj in iger. Učenci se tako ne le zabavajo, pač pa veščine in znanja nevede 

usvajajo sproti. V. Spolin svetuje učiteljem impra, naj ne učijo, pač pa učence zgolj 

izpostavijo gledališkemu okolju skozi igro, na ta način pa bodo našli svojo pot (Spolin, 1999). 
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3. TEORETIČNO OZADJE – IMPROVIZACIJA IN USTVARJALNA DRAMA 

 

V. Spolin (1999) je menila, da je čisto vsak izmed nas sposoben igre in improvizacije, Dixon 

(2011) pa pravi, da je čar improvizacije prav v tem, da je improvizacija tako na odru kot v 

življenju veščina, ki se je lahko naučimo in jo izboljšujemo. Spontanim situacijam se pogosto 

izogibamo; hočemo imeti nadzor, ker se bojimo rezultata spontane interakcije. Pri spontanih 

situacijah lahko tvegamo izpostavljenost, predsodke in nelagodje. Ko vadimo spontanost, je 

pomembno, da ustvarimo okolje in razpoloženje, v katerem biti spontan postane prijetno. 

 

Pot so nam začrtala načela kreativne dramske vzgoje, ki jo opisuje H. Korošec (2007), pri 

čemer avtorica navaja predvsem principe t. i. drame v vzgoji in kreativne drame. Pri prvi je 

primarnega pomena proces, v katerem potekajo različne dramske dejavnosti. Cilj teh 

dejavnosti je ustvariti izkušnje, preko katerih učenci eksperimetirajo v položajih »kot da«. 

Koroščeva poudari tudi, da je takega eksperimentiranja zmožen prav vsak otrok. Medtem ko 

sta pri drami v vzgoji v ospredju predvsem reševanje problema in učenje (kurikularnih) vsebin 

skozi dramske dejavnosti, pa je kreativna oz. ustvarjalna drama lahko način za učenje, hkrati 

pa tudi sredstvo za samoizražanje, terapevtska tehnika in socializacijska dejavnost. Skozi 

dinamičen proces kreativne drame so učenci vodeni k domišljiji, igri vlog, raziskovanju, 

razvoju, samoizražanju, posredovanju idej, konceptov in čustev. Poglavitni namen je torej 

prav spodbujanje in podpora osebnemu razvoju in samoaktualizaciji. 

 

Tudi Özbek (2014) piše o tem, da drama temelji na različnih dejavnostih, v katerih 

posameznik s svojo fizično ali mentalno vpletenostjo ustvarja okoliščine, ki omogočajo 

raziskovanje življenjskih situacij, improvizacijo pa omenja kot eno izmed poglavitnih 

dramskih tehnik, ki jih je mogoče uporabiti v takšnem dramskem procesu. Z dramskega 

vidika je impovizacija sicer res opredeljena kot spontano raziskovanje nepredvidenih 

okoliščin in dogodkov, ker pa v njej po drugi strani ni nobenih komunikacisjkih in vedenjskih 

tveganj, ki so sicer značilna za realen svet, je udeležencem prijetna in neogrožujoča. Prav zato 

so improvizacijske vaje odlično sredstvo za varno eksperimentiranje, raziskovanje in učenje. 

Prav tako opisuje tudi prednosti ustvarjalne drame, kot so povišanje samozavesti, zmožnost 

večje koncentracije ter izboljševanje zmožnosti za sodelovanje in kritično mišljenje. 

 

Prednosti uvajanja gledaliških iger, vaj in improvizacij v razred izpostavlja tudi V. Spolin, ki 

piše, da igranje gledaliških iger z učenci v razred prinese svežino, vitalnost in še dosti več. 

Gledališke delavnice so dobrodošle za izboljšanje otrokovih/učenčevih komunikacijskih 

spretnosti ob govoru in pisanju, pa tudi za spodbujanje nebesednih načinov sporočanja. So vir 

energije, ki učencem pomaga razvijati sposobnost koncentracije, reševanja problemov in 

skupinske interakcije (Spolin, 1986). 

 

 

4. IMPLEMENTACIJA 
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V nadaljevanju bodo predstavljene zgolj nekatere izmed iger, ki sem jih črpala iz literature 

Viole Spolin ter različnih improvizacijskih srečanj in delavnic, ki sem se jih sama udeležila 

tekom preteklih let in sem menila, da so lahko uporabne v razredu. 

 

Prvi del vaj je potekal tako, da so pri igri sočasno sodelovali vsi prisotni učenci. Na ta način 

se učenci niso čutili preveč izpostavljene in so pri igri tudi lažje sodelovali. Če kdo od 

učencev ni želel sodelovati pri igri, ga nisem spraševala po razlogu, pač pa sem mu dopustila, 

da nas zgolj opazuje in se igri pridruži naknadno. Skupinske ne-pripovedne ogrevalne igre kot 

so npr. samuraj, ha so ka ali zib zab boing, so večinoma zasnovane tako, da potekajo hitro, 

spodbujajo hitre in odločne reakcije ter pobudo, da si učenci drznejo uporabljati svoj glas. 

Eden izmed »skritih« ciljev igre je ta, da učenci reagirajo spontano in se čimvečkrat zmotijo, 

saj se s tem okrepi zavest, da napaka ne pomeni nič usodnega in da glavni cilj ni to, da vse 

naredimo popolno in pravilno. Igra kot taka bi s tem pravzaprav izgubila svoj čar in pomen. 

Pri igri »kot«, so učenci v dejanja že vnašali svoje interpretacije in se vživljali v karakter. 

Medtem ko so se sprehajali po učilnici, so dobili moje navodilo, naj hodijo kot miške, 

dinozavri, roboti, po lavi, po reki, ki sega do kolen ipd. 

 

Nadaljevali smo z igrami, ki so jih učenci igrali sočasno v parih ali trojicah. Ena izmed takih 

iger je npr. štetje v paru, kjer učenca najprej izmenično štejeta do tri, nato pa štetju dodajata 

različne variacije npr. namesto, da rečeta »dve«, ploskneta, namesto, da rečeta »tri« počepneta 

ipd. Tudi ta igra je zamišljena tako, da poteka čim hitreje in spodbuja koncentacijo. 

 

Preko tovrstnih ogrevalnih iger smo postopoma prehajali na igre, pri katerih učenci nastopajo 

posamično, v parih ali manjših skupinah, ostali učenci pa sodelujejo kot občinstvo. Ta korak 

je zelo pomemben in je ključnega pomena, saj otroci začutijo, kaj pomeni izpostaviti se 

nekomu, ki opazuje tvoja dejanja. Pari in skupine so se vedno tvorili naključno, saj so se tako 

lahko učenci preizkusili v sodelovanju z različnimi sošolci in ne zgolj tistimi, s katerimi so 

želeli sodelovati sami. Tu pravzaprav še ne gre za pravo uprizoritev zgodbe, ampak še vedno 

za ogrevanje. Dixon (2011) piše, da se ogrevanje za pripoved osredotoča na tvorjenje 

spontanih predlogov in ponudb in kako te predloge uporabimo v zgodbah, pri tem pa moramo 

udeležence spodbujati, naj ne razmišljajo preveč in so očitni. Ob tem definira razločitev na 

intelektualne in intuitivne odločitve – prva zraste iz ustvarjalnosti, druga pa je naravno 

porajajoča se ideja. Poudarja, da nas težnja po tem, da smo (pretirano) ustvarjalni, pravzaprav 

ovira, saj je mnogo lažje odkrivati že obstoječe, kot pa nekaj izumljati na novo. Šele ko ni 

potrebno ničesar ustvariti, pripovedovalec postane zares sproščen. 

 

Z učenci smo torej vadili, kako biti spontan in naraven, očiten in neposreden, pa tudi, kako 

sodelovati z drugimi. Vaji, ki smo ju izvajali v tem delu, sta npr. nadaljevanje zgodbe in potek 

zgodbe. Pri prvi igri so bili v skupino izbrani trije učenci, eden izmed učencev iz občinstva pa 

je določil naslov kratek naslov zgodbe. Trije učenci so nato glede na naslov sestavili zgodbo 

tako, da je vsak povedal po eno besedo. Med seboj so se morali dobro poslušati in slediti 

zgodbi. Igra potek zgodbe je bila za učence nekoliko bolj zahtevna. Učence sem prosila, naj 

na mizo zložijo nekaj predmetov, ki jih najdejo v učilnici – šolskih ali svojih. Učenec, ki je 

sodeloval v igri, je gledal stran, medtem pa je drugi učenec 5 predmetov razporedil v vrsto. 
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Prvi učenec je nato s hrbtom, obrnjenim proti predmetom, hodil vzvratno, tako, da so se mu 

predmeti odkrivali eden za drugim. Medtem je pripovedoval zgodbo in vanjo postopoma 

vključeval predmete, ki jih je zagledal. Vsaki vaji je sledil pogovor, v katerem je imel učenec 

možnost izraziti, kako se je počutil med igro, kje se je soočal s težavami, kaj meni, da bi mu 

situacijo olajšalo ipd. 

 

Postopoma smo naposled prehajali do enostavnih igranih prizorov, kjer smo vpeljali nekaj 

osnovnih načel improvizacije: sprejemanje in nadgrajevanje ponudb (ja, in ...) in natančno 

definiranje okoliščin (kje, kdo, kaj), poseben poudarek pa smo ves čas dajali temu, da naj si 

upajo delati napake. Prva vaja, ki smo jo izvajali, je zgolj verbalna in poudarja princip »ja, in 

...). V vaji sta sodelovala dva učenca. Eden je začel s ponudbo, npr. »greva jutri v lunapark«. 

Naloga drugega je bila, da sprejme sošolčevo ponudbo in jo nadgradi, npr. »ja, in tam lahko 

najprej kupiva sladkorno peno«. Prvi učenec se nato z ja, in ... odzove na to ponudbo. Druga 

vaja so slike – pri tem je bilo izbrano različno število učencev, ki so morali uprizoriti 

»zamrznjeno sliko«. Povedala sem jim nalov slike, npr. plaža, njihova naloga pa je bila, da v 

desetih sekundah zavzamejo pozo enega od likov v prizoru. Pri naslovu plaža so lahko zavzeli 

npr. lik kopalca, reševalca iz vode, letečega galeba, vzvalovanega morja, brisače na tleh ipd. 

Vajo »kje, kdo, kaj« je mogoče izvajati v različnih oblikah, mi smo jo izvajali tako, da si je 

eden izmed učencev zamislil neko situacijo in uprizoril nemi prizor, preostali učenci 

(gledalci) pa so podajali različne možnosti, kje se prizor odvija, kdo je lik v prizoru in kaj se v 

prizoru dogaja. 

 

 

5. REZULTATI 

 

Najpomembnejši cilj dejavnosti, ki smo ga dosegli, je ta, da so se učenci ob improvizacijskih 

igrah zabavali. Tudi tisti učenci, ki so sprva delovali zadržano, so se hitro vključili v skupino 

in opazila sem, da se je v vseh razredih, kjer smo se igrali tovrstne igre, razredna klima 

postopoma izboljševala. Učenci so razširili svoj družbeni krog, med seboj so bili bolj 

povezani in bili so zmožni sodelovanja z vsemi, tako v okviru improvizacijske igre kot izven 

nje. Bili so bolj v stiku s svojim počutjem in čustvi, lažje in bolj samozavestno so se izražali. 

Poleg samega dejanja samozavestne in odločne dramske akcije so obenem okrepili tudi 

zmožnost čakanja in pozornega poslušanja. Njihove ideje so postajale iz dneva v dan bolj 

pestre, zanimive in izvirne, kar kaže na to, da so imele igre pozitiven vpliv na njihovo 

ustvarjalno domišljijo. Nenazadnje pa smo v zadnji fazi dramatizacije dosegli tudi to, da so 

učenci želeli nastopati pred ostalimi sošolci in da so se pred njimi počutili sproščeno ne glede 

na zastavljen izziv. Kot učiteljico me je zelo razveselilo, da so za določene igre pokazali 

interes sami od sebe in so se jih z veseljem igrali tudi takrat, ko ni šlo za z moje strani vodeno 

dejavnost. 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Kot učiteljica in mentorica sem s potekom dejavnosti in njenimi rezultati izjemno zadovoljna 

in bom improvizacijske igre v svoje delo nedvomno vpeljevala tudi v prihodnje. Opazovati 
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učence, kako se razigrajo, smejijo in zabavajo ter hkrati učijo in razvijajo, je vselej pravi 

užitek. Čeprav se večina učencev tega ne zaveda, sem sama prepričana, da so s kombinacijo 

improvizacijskih iger in pogovora po dejavnosti rasli na fizičnem, intelektualnem, socialnem 

in čustvenem področju ter da jim bodo pridobljene veščine koristile v prihodnosti ne le v 

kontekstu šolanja, temveč tudi v osebnem življenju.  
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