
Dežela LUTK kar v vaši dnevni sobi 

 

Lutka je igrača, ki ji tisti, ki z njo igra, vdahne življenje. Lutkarji rečejo, da ima lutka srce.  

Lutka  je v življenju vsakega otroka pomembna »oseba«, saj mu pomaga pri njegovem podoživljanju 

izkušenj, krepi njegova čustva in čutenja, socialne veščine, ga utrjuje v empatiji in mu pomaga pri 

razumevanju sveta (Cvetko, 2010).  

Otroci imajo igro z lutkami radi: jih gledajo, se z njimi igrajo in jih tudi sami ustvarjajo. Z njimi se 

pogovarjajo, se jim potožijo, jih sprašujejo, jim pojejo, pripovedujejo svoja doživetja, razmišljanja, jih 

popeljejo na sprehod. Lutke pa jim vračajo in otroke lahko učijo, vodijo, jim pomagajo razumeti, 

predelati njihove izkušnje. Ob lutkah razvijajo besedni zaklad, socialne veščine in se učijo znanj o svetu. 

Ko pa lutko v roke vzame otrok, mu pomaga pri izgubi strahu pred javnim nastopanjem.  

Lutka je zelo dobro motivacijsko sredstvo! 

Če dvomimo, da bo nam to uspelo, še nismo poskusili. Poiščimo otroka v sebi in naredim lutkovno 

predstavo. Ali pa z lutko otroka prebudimo, ga pospremimo spat, mu pomagamo pri tistih delih dnevne 

rutine, ki so zanj manj prijetna.  

Pri ustvarjanju dežele LUTK lahko: 

• Vzamemo v roke medvedka, punčko ali kakšno drugo igračo in otroku zaigrajmo, zapojmo, 

pripovedujmo pravljico. Če nas to počne več odraslih hkrati (seveda v situaciji epidemije iz 

istega gospodinjstva), je lahko še bolj zabavno. V tako igro lahko vključimo še starejše otroke 

ali pa povabimo babico in dedka, da lutkovno predstavo odigramo kar preko video klica.  

• Lutke naj v roke vzame otrok. Pomagamo mu pri postavitvi scene (odra) , luči, poiščimo glasbo,  

najbolj pa s tem, da smo gledalec. Vzemimo si čas! Predstavo lahko tudi posnamemo in jo 

posredujemo prijateljem, starim staršem ali pa jo neposredno prenašamo preko video klica.   

• Seveda lahko lutkovno predstavo odigramo tudi skupaj.  

• Lutke lahko izdelamo skupaj (povezava 2).  

• Na lutkovno predstavo se lahko opravimo skupaj: Virtualni sprehod v Lutkovno gledališče 

Ljubljana (povezava 1).  

Želim vam prijetno in ustvarjalno potovanje z lutkami.  

Ostanite zdravi!  

Sonja Bobek Simončič, svetovalna delavka  

Povezave:  

1. Lutkovno gledališče Ljubljana je začasno zaprlo svoja vrata. Da bi lažje dočakali ponovno 

odprtje, vam nudimo ogled predstav preko spleta. Posnetki naših predstav so delovne narave 

in niso bili namenjeni javnemu predvajanju, zato so nekateri tehnično slabši.  Predvsem pa 

ogled predstave preko spleta ni enakovreden doživetju, ki ga nudi obisk gledališča!  Zato tako 

kot vi, težko čakamo, da ponovno odpremo svoja vrata in vas pričakamo na enem od odrskih 

popotovanj po našem Kraljestvu domišljije.  

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR2ENfNYLrSprhF5L-

ujv1gdN08icvSyRg8NJFK5xCc7Gmpvg4dyaxD3fQ4 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR2ENfNYLrSprhF5L-ujv1gdN08icvSyRg8NJFK5xCc7Gmpvg4dyaxD3fQ4
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR2ENfNYLrSprhF5L-ujv1gdN08icvSyRg8NJFK5xCc7Gmpvg4dyaxD3fQ4


2. Izdelava lutk:  

Preproste naprstne lutke:  

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02HoIxrbQSi4KKb2EKmD5q40K-

s1A:1586241154064&q=Naprstne+lutke+izdelava&tbm=isch&source=univ&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKE

wiXjZDk2NXoAhXBC-wKHR0mC9wQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=_MriKamdMYSH-M 

https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_lutke_download-1.pdf 

 

Lutke iz papirnatih tulcev:  https://www.bibaleze.si/idejnica/ustvarjajmo-lutke-iz-papirja.html 

Vir: Cvetko, I. (2010). Veliko malo prstno gledališče. Radovljica: Didakta  

Še ideja za vsebino: Mark (6 let), je ob tej sliki povedal, da je »na njej on - vitez, ki se bori proti virusu. 

Mark, naj ti uspeva še naprej.  
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