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Virtualno boste obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) in si ogledali igrano 

predstavo Vihar v glavi (povezava do predstave).  

V dneh epidemije zaradi koronavirusa nam LGL pod naslovom Gledališče povezuje 

ponuja na ogled nekatere svoje uspešnice na spletni povezavi www.lgl.si.  

 
 
Dramska predstava o moči najstniških možganov staršem pokaže, kako lahko razvojno najbolj 

zahtevno obdobje v življenju otrok postane najbolj izpolnjujoče in kako lahko starše nagradi. 

V starosti med 12. in 24. letom se v možganih mladostnikov dogajajo velike spremembe. Kar 

86 milijard nevronov v tem obdobju sproža najrazličnejše dnevne spremembe, hkrati pa 

omogoča mladostniško eksplozijo kreativnosti, drznosti, vznemirjenja in poguma. 

To pri mladostnikih povzroča čustvovanje, odzive in vedenje, ki starše in druge odrasle 

pogosto prestraši. Ni čudno, da se starši svojim mladostniškim otrokom včasih približujejo v 

strahu, spet drugič pa se nanje jezno odzivajo. 

Gledališka uspešnica Vihar v glavi (nastala na podlagi istoimenske knjižne uspešnice Daniela 

J. Siegla) pokaže, kako lahko staršem in mladostnikom znanje o možganih pomaga, da jih 

morebitni spori in viharji lahko še močneje in globlje povežejo. Predvsem pa, da drug 

drugega lažje razumejo. 

 

Vihar v glavi je družinska gledališka predstava, zato povabi k ogledu tudi starše. 

 

 
Po ogledu:  
 

 V zvezek napiši ime gledališča in naslov predstave, ki si si jo ogledal/-a.  

 Na povezavi http://www.lgl.si/si/ poišči podatke o predstavi (največ jih najdeš v 

priponki Gledališki list). Prepiši najpomembnejše avtorje predstave (npr.: 

režiser, dramaturg, scenarist, igralci idr.).  

 V petih do desetih povedih napiši vsebino oz. obnovo zgodbe. 

 Komentiraj Janovo izjavo:  

»Moja soba je raztur. Ampak to pomen, da je vse not. Moji možgani so raztur. 

Ampak to pomen, da je vse not.« 

 Napisano oddaj tukaj: obrazec za oddajo (do petka, 24. 4. 2020) 
 

 
 

https://vimeo.com/267949816
http://www.lgl.si/
http://www.lgl.si/si/
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxG_15AY1k54zCgmuPIfiUaDzYWY5bPcWcbN8dA/exec


                   

LGL na Krekovem trgu pod Ljubljanskim gradom   Namig za branje (BZ) 

 

 

 


