PROJEKT LUTKE V VRTCU
Lutke so v vrtcu nepogrešljive, saj otroke nagovarjajo v njihovem jeziku, lutkovne predstave
pa so prizorišče, kjer lutke dobijo svoje posebno mesto. Tu se srečata otroški doživljajski svet
in ustvarjalni navdih vzgojiteljev, ki mu dajeta polet navdušenje in očaranost otrok. Tako se v
vrtcu vedno znova porajajo ustvarjalne ideje za nove lutkovne predstave, ki običajno nastanejo
kot izvirne lutkovne upodobitve dramatiziranih pravljic. Lutkovne predstave pa so tudi
dogodki, ki nas v vrtcu povezujejo. Zato jih še posebej radi uprizarjamo ob posebnih dnevih in
tednih v vrtcu, ko so namenjene temu, da se zberemo otroci in vzgojitelji in različnih skupin
ter si jih ogledamo skupaj.
Tako je nastal tudi projekt Lutke v vrtcu, ki smo ga v začetku leta načrtovali za skupine 1.
starostnega obdobja. S pomočjo lutk smo želeli olajšati in spodbuditi komunikacijo med nami
in otroci, lutkovne predstave pa bi predstavljale povezovalni dejavnik med skupinami v vrtcu,
da bi se lahko otroci v vrtčevskem okolju počutili še bolj varno in domače. Vsebinsko bi bile
predstave povezane s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu (Teden otroka, praznični december,
petek pred pustom, dan odprtih vrat v času vpisa v vrtec) oziroma s prazniki in z letnimi časi.
Čeprav smo bili kmalu po začetku šolskega leta soočeni z omejitvami, ki so nam onemogočile
druženje med skupinami, smo vendarle poiskali poti, da je projekt zaživel in so lutke lahko
prišle do otrok. Lutkovne predstave so namreč medij za krepitev čustvenega in moralnega
razvoja otrok preko estetskega doživljanja, s humornimi vsebinami pa vplivajo tudi na dobro
telesno in duševno počutje. To so dobrodejni učinki, ki jih v pričujočih časih še posebej
potrebujemo, zato smo poskrbeli da so si otroci lahko ogledali naslednje lutkovne predstave:






Pravljica o buči – ogledali so si jo v skupinah Smehci in Bibe, 21. 10. in 22. 10. 2020, ostale
skupine 1. starostnega obdobja pa si je zaradi razglasitve epidemije niso uspele ogledati;
Ciciban in čebela – 20. 11. 2020 so si jo v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
ogledali otroci v vseh štirih skupinah v času nujnega varstva;
Mojca Pokrajculja – v živo so si jo ogledali otroci skupine Bibe in mešana skupina otrok v
času nujnega varstva v mesecu aprilu, na daljavo pa so si lahko videoposnetek predstave
ogledali v vseh skupinah v vrtcu;
Pikapolonica in pikice – odigrana in posneta je bila v mesecu maju in so si jo lahko na
daljavo ogledali v vseh skupinah v vrtcu.

Ker sta videoposnetka lutkovnih predstav Mojca Pokrajculja ter Pikapolonica in pikice
objavljena v rubriki Vrtec na daljavo, si ju lahko ogledajo tudi otroci in starši doma.
Projekt Lutke v vrtcu sva si zamislili in izvajali vzgojiteljici Petra Badoko in Ladislava Milošević,
pri lutkovni predstavi Mojca Pokrajculja pa se nama je pridružila še Lea Krebs.
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