
DRAMSKO – SCENSKI IZRIČAJ DJECE: 

Lutka u odgojno – obrazovnom radu 

Skupina: Potočnica 

Odgojitelji: Koraljka i Ana 



Cilj i zadaća   

 Razvijanje pozitivne slike o sebi, 
odnosno samosvijesti i jačanje 
samopouzdanja 

 Dati djeci priliku za usavršavanje 
socijalnih umijeća i vještina 
potrebnih za rješavanje 
problemskih situacija 

 Uvažavanje i prihvaćanje 
različitosti drugoga te razvijanje 
empatije 

 Prilika za kreativnosti i stvaralaštvo 
(likovno i dramsko) 

 Suradničko rješavanje problema s 
drugima 

 Jačanje djetetovih kompetencija, 
osobito jezičnih i komunikacijskih 

 

 



Što znamo o kazalištu 

 D.M.: „Mislim da je to narodno 
kazalište.” 

 Z.Š: „Čula sam i učila priču o 
oblacima, bojama, suncu. Bila sam 
u kazalištu za djecu.” 

 D.M: „Ja sam bila u kazalištu u 
kojem je glumio klaun. Kazalište je 
kad netko glumi smiješno kao 
klaun.” 

 L.D.P: „Jedna zgrada gdje ljudi 
glume i onda je to djeci smiješno 
kao da su u lunaparku.” 

 Z.Š: „Kazalište je tamo gdje glumci 
glume da se djeca razvesele i 
nasmiju. Neke priče mogu biti tužne, 
neke vesele. Neki koji glume nekad 
mogu biti ljuti.” 



Što znamo o kazalištu 

 D.G: „Tamo je super i ima 
kazalište malo dalje od naše 
kuće.” 

 F.D: „U kazalištu se gleda 
predstava.” 

 L.H: „Vidio sam djeda božićnjaka, 
dao mi je slatkiše. Bila je 
predstava.” 

 E.K: „Tamo se gleda predstava. 
Gledamo i trebamo biti tihi da 
možemo čuti predstavu.” 

 N.M: „Kazalište je zgrada, ljudi 
dođu i gledaju kako glumci 
glume.” 

 



Tko su glumci? 

 L.D.P: „Glumci su ljudi koji mogu glumiti u 
kostimima, a mogu glumiti i sa lutkama.” 

 D.M: „Ljudi koji glume s lutkama. Bila sam 
na predstavi kad su glumci bili maskirani u 
sovu.” 

 Z.Š: „Sjećam se predstave u kojoj je glumila 
teta Ana i bila je sova i doktorica, ali 
zaboravila sam kako se ta priča zove. 
Glumci su oni koji glumiju, ljudi su i rade u 
kazalištu.” 

 D.M: „U kazalištu radi i netko tko daje 
ocjene.” 

 I.Š: „U kazalištu su glumci koji glume 
predstave. Ja sam bila na predstavi gdje 
je glumila teta Ana dok smo bili u 
pčelicama. Glumci su ljudi koji glume tako 
da se preruše – kad imaju kostime, ja imam 
kostim vile i vještice.” 

 Š.J: „Glume u kazalištu lutke.” 

 I.K: „Da se možeš zabaviti i gledati 
zabavne priče.” 

 



Dramsko – scenski centar 





Obrada problemskih i poučnih slikovnica 

 Naglasak na razvoju i jačanju pozitivne 

slike o sebi i samopouzdanju – prihvaćanje 

sebe onakvih kakvi jesmo 

 

 Uvažavanje i poštivanje tuđih razlika – 

lijepo je biti različit  

 

 Empatija – prepoznavanje, prihvaćanje i 

razumijevanje emocija drugoga 

 

 

 

 

„Lasta bez pamćenja”, Sarah Stručić 

„Vuk koji je htio biti druge boje”, Orianne Lallemand 



Izrada štapnih lutaka prema slikovnici „Lasta 

bez pamćenja” 



Izvođenje predstave prema 

slikovnici         djeca imaju 

priliku izraziti se koristeći 

vlastitu maštu i kreativosti, 

mijenjati sadržaj priče, 

dodavati nove elemente u 

priču, uvježbavati rješavanje 

problemskih situacija te 

sudjelovati u interakciji s 

drugom djecom 



 Djeci je dostupno i minijaturno 

kazalište sa drvenim lutkama na 

magnet kao dodatni poticaj za 

stvaralaštvo i kreativnost 



Lutka kao pomoćnik i posrednik 

 Odgajatelj pomoću lutke 
uključuje dijete na jednostavan i 
zabavan način neizravno u 
proces učenja i poziva ga na 
komunikaciju 

 

 Lakše uspostavljanje komunikacije 
korištenjem lutke – dijete ima 
priliku otvoriti se, izraziti svoje 
osjećaje 

 

 Lutka „Lisac Luka” uključuje se 
kada se pojavi potreba ili kad 
djeca zatraže 

 Zajednički odabir imena lutke – „Lisac 

Luka” 


