
 

 

 

 

27. ožujka diljem svijeta obilježava se Svjetski dan kazališta. U dječjem vrtiću 

„Gajnice“ redovito se održavaju predstave u suradnji s kazalištima za djecu. 

Predstave su dio kulturno-umjetničkog programa i imaju vrijedan odgojno-obrazovni 

potencijal za svako dijete. Kulturno-umjetnički programi imaju za cilj ponuditi 

kazališnu umjetnost kao sastavni dio odrastanja djece.  

Kazališna umjetnost: 

 razvija imaginaciju djece, 

 otvara prostor razgovoru i bogaćenju rječnika, 

 senzibilizira djecu za područje umjetnosti i kulture, 

 omogućuje djeci pristup scenskoj umjetnosti, 

 upoznaje djecu s umjetničkim i kulturnim djelima. 

PRIJEDLOG ZA AKTIVNOSTI RODITELJA I DJECE KOD KUĆE: 

 Pročitajte s djetetom priču po izboru usklađenu s razvojnim sposobnostima i 

interesima djeteta 

 Prikupite materijal za izradu lutki za predstavu kao i materijal za izradu scene  

- primjer materijala za izradu lutki: čarape, gumbi, konac, vuna, pomponi 

za ukrašavanje, karton, kolaž, štapići, šljokice,... 

- primjer materijala za izradu scene: kartonske kutije, tkanina ili papir za 

oblaganje kutije, dodaci po želji...  

 Zajedno izradite lutke za predstavu i scenu 

 Dogovorite podjelu uloga u predstavi i zaigrajte  

 Pogledajte neku od predstava za djecu online, npr. Kazalište Mala scena nudi 

prijenose predstava uz naplatu i  pričanje priča besplatno na njihovoj facebook 

stranici 



 

 

DOBROBITI DRAMSKE IGRE ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 

Djeca vole dramatizaciju, maskirati se, glumiti, biti lutkari, izmišljati situacije; vole se 

služiti svojim tijelom, glasom, pokretom te eksperimentirati njima. Djeca podjednako 

vole sudjelovati u predstavi kao i samo gledati ili slušati predstavu. Uživljavajući se u 

različite uloge djeca kroz iskustvo jačaju svoje perceptivne i komunikacijske 

sposobnosti tako što oponašaju i opisuju svijet oko sebe; manipuliraju stvarima koje 

mogu kontrolirati; istražuju zvukove i prostor; upotrebljavaju izražajne, ritmičke 

pokrete. Pri odabiru dramskih aktivnosti, prednost imaju one dramske aktivnosti koje 

prate dječje iskustvo i interese, koje su istraživačke i zanimljive. Na taj će način djeca 

izgraditi povjerenje u vlastite sposobnosti te će na kreativan i konstruktivan način učiti 

kako istraživati svoj unutarnji svijet i svijet koji ih okružuje.  
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