
PROJEKT SKUM 
2019/2020 

 

Skupina Lizike z mentoricama Romano Pintarič in Melanijo Grnjak smo v letu 2019/2020 
vključeni v projekt SKUM. Otroci so stari od 4 do 5 let. S pomočjo branja in pripovedovanja 
različnih zgodb se spodbuja otroke k lastnemu pripovedovanju, ustvarjanju in izmišljanju svoje 
lastne zgodbe ter hkrati dramatiziranju zgodbe. Tako s pomočjo gledališke igre in lutk 
spodbujamo vse čute, ki odpirajo možnosti in prostor za nove izkušnje. Otrokom se omogoča 
pogled v njihovo notranjost, vživljanje v dramsko dejavnost (verbalni govor, govorica telesa – 
neverbalni govor, vživljanje v vloge, dialog, monolog) in prispeva k razumevanju in spremljanju 
gledališke umetnosti.  

 

Ø V mesecu oktobru smo: poslušali in spoznavali zvočno pravljico Mali 
kakadu ter dramsko in plesno ustvarjali na to temo. Izdelali smo si ploske lutke na palici 
in zgodbo s pomočjo lutk in scenskih rekvizitov predstavili 7.10.2019 sosednjim 
skupinam na vhodu B. Veliko smo prebirali različna literarna dela, poslušali pesmice 
Čuk na palici, prebirali šaljivke Enci benci na kamenci, otroci pa so predstavljali zgodbe 
za bralnega ostržka. Prav tako smo 8.10.2019 izvedli pravljično dopoldan s pravljičarko 
Sandro iz knjižnice Ljutomer. 
 
 

 
 
 



Ø V mesecu novembru smo: prebirali zgodbe na temo zdrava hrana. 
Spodbujali otroke k ogledu slikanic in pogovoru ob njih. 
 

   
 
 

Ø V mesecu decembru smo: si ogledali lutkovno predstavo vzgojiteljic 
ter prebirali zimske in božične zgodbe. Otroci so si v knjižnem kotičku ogledovali 
slikanice, jih prebirali ter si pripovedovali. 
 
 

 

 

 

Ø V mesecu januarju smo: prebirali pravljice, uganke, zgodbice, pesmice 
ob katerih so otroci uživali in se zabavali. Pričeli smo s pripovedovanjem pravljic (Mali 
kakadu, Zrcalce, Medvedova duda, Rdeča kokoška), spodbujanjem otrok k 
pripovedovanju, nadaljevanju ter izmišljanju zgodbic. Pripovedovanju otrok ob 
zgodbah v sliki. Pričeli smo z izvajanjem dejavnosti v katerih otrok po svojih željah v 
simbolni igri in igri vlog posnema in igra osebe, živali, predmete iz zgodb. Otrok se igra 
s scenskimi rekviziti, igra se z lutkami, animira igrače in predmete. 



     

 
   

 

 

 

Ø V mesecu februarju, marcu smo: se srečali s pripovedovalko 
Špelo Frlic, ki nam je pričarala ter približala nekaj neverjetnih zgodb s 
pripovedovanjem. V vrtcu smo pričeli tudi z izmišljanjem lastne zgodbe. Tako je nastala 
Zgodba o Metulju. V mesecu februarju smo izvedli pogovorno uro malo drugače, kjer 
smo se s starši igrali dramske igrice ter jim na koncu skupinsko pripovedovali našo 
zgodbo. Zgodbo smo pripovedovali priložnostno našim sosednjim skupinam, 
naključnim obiskovalcem v skupini in tudi na obisku knjižnice, kjer nam je knjižničarka 
pripravila pripovedovalno urico zgodb o Peter nosu. Ker želimo zgodbo dramatizirati in 
jo na koncu v marcu odigrati za starše, smo pričeli z podajanjem idej. Otroci so podajali 
predloge za sceno, postavitev igralcev, izbirali so vloge, po želji so dodajali tudi nekaj 
lutk ter mehkih igrač, ki so jih postavljali po sceni. Tako so otroci počasi zgodbo prenesli 
v prostor. Lutke, mehke igrače in rekvizite so lahko izbirali vsak dan v prosti igri. Tako 
so zgodbo vsak dan znova igrali v različni zasedbi in z dodajanjem in odvzemanjem 
določenih dialogov, igranjem posameznih delov in različnih zaključkov. Pričeli pa smo 
tudi z ustvarjanjem in risanjem slik, da bi na koncu nastala tudi zgodba v obliki knjige. 
V pripovedovalnem kotičku smo nadaljevali s prostim pripovedovanjem zgodb, kjer so 



imeli otroci možnost pripovedovanja ob knjigah ali pripovedovanja izmišljenih zgodb 
eden drugemu. Tega kotička so se otroci zelo radi posluževali in so velikokrat čez dan 
posegali po njem. Velikokrat pa smo se tudi igrali pripovedovanje kratkih zgodbic s 
pomočjo sličic ali figuric. 
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Ø  V mesecu aprilu, maju smo: s starši in otroki sodelovali na daljavo 
preko maila, telefona ter spletne stari vrtca ter se igrali pripovedovanje. Starši so 
pripovedovali že znane pravljice pa tudi izmišljene zgodbe in tako otroke spodbujali k 
pripovedovanju. S sodelavko sva jim pošiljale predloge, jih spodbujale in pomagale ob 
morebitnih zagatah. Tako so nama starši nato poslali kakšno sliko ali posnetek iz 
njihovega domačega okolja, kjer so nastajale nove kratke zgodbe otrok. 

 

• Liam je s svojo mamo ustvarjal po zgodbi Trije prašički in 
zgodbo pripovedoval v angleščini 

      



 

         
 
 
 

• Nikolaj je pripovedoval in se igral zgodbe o junakih 

 
 

     



• Zala je pripovedovala zgodbo O mamici in punčki  ki je za 
rojstni dan dobila žogo.   

 

 

• Maj je pripovedoval zgodbo in se igral pripovedovanje s 
sestrico 

 
 

 
 
 
 
 



• Tai je pripovedoval zgodbo ob knjigi Muca Copatarica ter 
pripovedoval o svojem zajčku. 

 
 

         
 

 

• Vito je pripovedoval zgodbo o robotkih, ki se spreminjajo 

                        


