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ČAROVNIJA NOGAVIČNIH LUTK 
 

Skupina Žirafe iz oddelka Črniče smo v mesecu maju in juniju 2021 sodelovali z 

umetnico Rado Kikelj Drašler. Sodelovanje je potekalo v sklopu projekta Skum, 

katerega glavni cilj je dvigniti umetniške vsebine na višjo raven. Cilj smo dosegli s 

skupnim sodelovanjem z umetnico. 

Nogavice so nepogrešljiv del garderobe v večjem delu koledarskega leta. Skrbijo, da 

so naše noge vedno prijetno tople. Kaj se pa zgodi, ko v nogavice oblečemo naše 

roke? Čarovnija! 

 

                                 

Tako smo čarovnijo nogavičnih lutk imeli možnost spoznati skozi obiske umetnice 

Rade Kikelj Drašler. V sklopu 8 obiskov nam je približala umetnost- gledališče in z 

nami ustvarjala.  Cilji sodelovanja z umetnico:  

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo 

 Otrok ustvari nogavično lutko in se z njo svobodno igra, vživljanje v vloge in 

ustvarjalno izražanje v jeziku 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti, negovanje in razvijanje čutečega 

doživljanja z usmerjenjem povečane pozornosti na izražanju, opazovanju in 

poslušanju sebe ter lastne domišljije iz izbranih dejavnosti iz okolja in lutkovne 

umetnosti- lutkovne predstave 

 Otrok se seznani z zaporedjem dogodkov ter jim sledi v predstavi 

Cilje smo uresničevali skozi različne dejavnosti, ki smo jih izvedli v skupini z gospo 
Rado.  

Prvi obisk je bil namenjen spoznavanju in druženju. Spoznali smo tudi nogavično lutko 

Gosenico. Le ta se nam je predstavila malce bolj takoj v naslednjem obisku z lutkovno 

predstavo Mavrična gosenica, ki je avtorsko delo gospe Rade.  Opazovati kaj vse je 

potrebno pripraviti za izvedbo lutkovne predstave je otroke navdušilo. Sama predstava 

Mavrična gosenica pa je bila po besedah otrok »NAJBOLJŠA!«. Otroci so predstavi z 
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velikim zanimanjem sledili in bili med predstavo zelo aktivni. Le to je bila otrokom 

motivacija, da v prihodnje tudi sami naredijo lutkovno predstavo. 

                            

Tretji obisk je bil namenjen izdelovanju svojih nogavičnih lutk. Nastale so prečudovite 

lutke, pisane, navihane in zelo zanimive. Otroci so z veseljem dodajali lase, oči in usta. 

V srečanjih, ki so sledila so otroci svoje lutke že animirali (saj je bilo potrebno počakati, 

da se lepilo posuši) in se učili izražanja z lutko. Umetnica je otrokom na različne načine 

pomagala, da so s svojo lutko izražali čustva, govorili in jo animirali. Zabave in smeha 

ni manjkalo.  

         

V naslednjih štirih obiskih, so otroci izrazili željo po lastni predstavi. Najprej so svojim 

gosenicam dali bivališča : trgovina, dom, šola in vrtec. Le to je bilo izhodišče za 

oblikovanje zgodbe SREČNA VAS. Najprej smo izdelali sceno, ter nato oblikovali 

zgodbo. Otroci so z malo vzpodbude sami oblikovali zgodbo in jo z vsakim srečanjem 

bogatili.  Zgodbo so otroci umestili v vas- Srečno vas, kjer so bili vsi srečni, veseli in 

prijatelji. Nekega dne pa začara čarovnik Ujtata gosenice v jezne in žalostne. Na 

pomoč priskoči Dobra vila, ki prekliče urok in povabi Čarovnika Ujtata, da postane 

njihov prijatelj. Gosenice so tako ponovno srečne in živijo umirjeno v Srečni vasi. 
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 Predstavo smo ob zadnjem obisku umetnice tudi posneli, tako da so otroci spoznali 

tudi dokumentiranje. Posnetek sem nato uredila in ga posredovala staršem, ki so si ga 

lahko ogledali. V kolikor bi bila možnost bi predstavo zaigrali na zaključenem srečanju 

s starši, a nam epidemija Covid- 19 žal tega ni dopuščala.  
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