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IZVLEČEK 

V magistrskem delu z naslovom Informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju 

IKT) pri obravnavi pravljic v 3. razredu osnovne šole je avtorica združila teoretična 

spoznanja sodobnega komunikacijskega pouka književnosti ter praktične računalniške 

dejavnosti, s katerimi uresničujemo cilje pouka književnosti v 3. razredu osnovne šole. 

 

V teoretičnem delu je opisala izhodišča sodobne književne didaktike, teoretična spoznanja 

s področja bralnega razvoja v obdobju konkretnih, logičnih in intelektualnih operacij. 

Predstavila je zgodovino in značilnosti pravljic ter možnosti uporabe IKT pri izdelavi e-

gradiv za področje književnosti. Na svetovnem spletu je poiskala in nanizala otrokom in 

učiteljem dostopna e-gradiva s področja književnosti. 

 

V empiričnem delu je predstavila in analizirala pet pravljic ter očrtala možnosti njihove 

šolske interpretacije z vključevanjem sodobne IKT. Na podlagi pravljic je izdelala e-

gradiva, ki so ji služila za osnovo pri raziskavi, v kateri je s kvalitativnimi metodami 

preverila, kako tretješolci dosegajo cilje s področja književnosti. V raziskavi je sodelovalo 

85 učencev 3. razredov OŠ Škofljica in njenih dveh podružnic. Med sodelovanjem na 

tedenski delavnici animiranega filma je intervjuvala voditeljici delavnice o namenu in 

delovanju njihovega Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta ter se naučila samostojno 

izdelati preprosto risanko. Za ugotavljanje mnenja učiteljev glede vključevanja računalnika 

pri pouku književnosti je izvedla elektronsko anketo, v kateri je sodelovalo 20 učiteljev OŠ 

Škofljica, ki poučujejo učence RS.  

 

Z raziskavo je bilo dokazano, da vključevanje IKT pozitivno vpliva na vključenost 

posameznika pri celostnem dojemanju pravljice, kar posledično pomeni boljše doseganje 

ciljev književnosti. Večina učiteljev, ki so sodelovali v elektronski anketi, se z novimi 

pristopi na področju književnosti strinja. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je prav tako 

pomembno, da učencem zagotovimo branje s knjigo v roki in jim s tem omogočimo, da 

sami odkrivajo pravljični svet in oblikujejo lastne predstave o njem. 

 

KLJUČNE BESEDE IN BESEDNE ZVEZE 

Komunikacijski pouk književnosti, otrokov bralni razvoj, pravljica, informacijsko- 

komunikacijska tehnologija, model vključevanja računalnika, e-gradivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The master`s thesis entitled Information and communication tehnology in fairytales 

teaching in the third grade of primary school the author combined theoretical insights of 

contemporary communication literature education with  practical computer activities to 

realize the objectives of teaching literature in the third grade of primary school. 

Theoretical part describes the principles of a modern literary didactics, theoretical 

knowledge in the field of reading development, namely in a period of concrete, logical and 

intellectual operations. The author presented the history and characteristics of fairytales 

and the possibilities of information and communication technology in preparing e-learning 

material in the field of literature. She searched and presented e-learning materials in the 

field of literature that children and teachers can access on the Internet.  

Empirical part presents and analyzes five fairytales by integrating modern information and 

communication technology into literature education. Based on fairytales the author 

prepared e-materials, which served as a fundamental in research in which with qualitative 

methods she researched how third-graders match goals in the field of literature. The study 

involved 85 students from the third grade of Škofljica primary school and its two 

subsidiaries. While participating in a weekly workshop of animation movie making the 

author interviewed the lecturers about the purpose and operation of the Association for 

reanimation of storytelling 2 reels and obtained knowledge in independent cartoon making. 

For evaluating teachers opinion on computer integration into literature teaching, the author 

carried out an electronic survey, which involved 20 primary school teachers at Škofljica 

primary school who are teaching from the first to the fifth grade. 

The study has shown that the integration of computers into literature teaching has a 

positive impact on the individual's involvement in the overall perception of fairytales, 

which in turn means better achivement of the teaching goals. Most of the teachers who 

participated in the electronic survey agreed to the new approaches in the field of literature 

teaching. Nevertheless we must not forget that it is essential to provide students a direct 

book reading and thereby empower them to discover the magical world of fairytales and to 

formulate their own ideas about it. 

 



 

KEY WORDS AND CONNECTIONS 

Communication lessons of children`s literature, children`s reading progress, fairy-

tale, information and communication tehnology, computer integration model, e-

material. 
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1 UVOD 

V zadnjih letih je v mnogih državah prišlo do korenitih sprememb na področju šolstva. Ena 

izmed novosti je tudi uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v pouk. 

Zagotovo je tak pouk učencem privlačnejši, kar posredno vodi tudi do boljših učnih 

rezultatov. Ne smemo pozabiti, da bodo učenci brez računalniške pismenosti čez dvajset let 

približno v enakem položaju, kot so danes odrasli analfabeti. Če združimo vsa ta 

spoznanja, postane vključevanje računalnika in drugih novih tehnologij v pouk skoraj nuja. 

Vendar pa ne prihaja do korenitih sprememb le pri uvajanju novosti v pouk. Spreminjajo se 

tudi pristopi k določenim učnim področjem, med katerimi je v zadnjih letih tudi 

književnost. Tradicionalni pouk književnosti daje prednost komunikacijskemu pouku 

književnosti, ki izhaja iz predpostavke sveta mladih in prvin, ki omogočajo subjektivno 

»gradnjo besedila«. Sodobni učitelj ni več le prenašalec znanja, ampak je predvsem 

moderator učnih dejavnosti in pomočnik ter svetovalec učencu pri lastnem učenju, kar je še 

posebej značilno za rabo IKT, pri čemer so potrebna drugačna znanja kot pri 

tradicionalnem pouku. 

Ker smo mnenja, da vključevanje IKT v pouk prinaša veliko pozitivnega, smo se odločili 

izdelati model vključevanja IKT v redni pouk književnosti v 3. razredu osnovne šole ter ga 

preizkusiti v razredu. Zanimalo nas je, kako pripomore vključevanje računalnika in drugih 

sodobnih pripomočkov v redni pouk književnosti tako, da so učenci pri delu motivirani in 

čim bolje dosegajo zastavljene cilje. Za ugotavljanje mnenja učiteljev glede vključevanja 

IKT v pouk književnosti smo izvedli elektronsko anketo. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo akcijskega tipa. V raziskavo smo vključili 85 učencev 3. 

razredov OŠ Škofljica in njenih dveh podružnic ter 20 učiteljev te šole, ki poučujejo 

učence razredne stopnje. Udeležili smo se tedenske delavnice animiranega filma in 

intervjuvali voditelje delavnice o namenu in delovanju Društva za oživljanje zgodbe. V 

času raziskave je nastala spletna stran, kjer smo zbrali e-gradivo, namenjeno poučevanju 

književnosti v upanju, da se bo stalno nadgrajevala in dopolnjevala s podobnimi 

vsebinami. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2. 1 IZHODIŠČA SODOBNE KNJIŽEVNE DIDAKTIKE 

 

Na začetku je prav, da pojasnimo razlike med didaktiko mladinske književnosti in 

didaktiko (nemladinske) književnosti. »Na prvi pogled se zdi, da sta si didaktika 

književnosti in didaktika mladinske književnosti zelo podobni: obe se ukvarjata z 

vprašanjem, kako urediti, da bodo učitelji znali razvijati zmožnost opazovanja, 

razumevanja in vrednotenja književnosti. A natančnejši pogled kaj hitro pokaže, da sta 

področji močno samosvoji: predmet je drugi, naslovnik tudi, učenci se razlikujejo bolj kot 

ne in tudi cilji, ki so se zdeli tako podobni, se ob natančnejšem opazovanju pokažejo 

močno različni. Vse to pa ima seveda logično posledico: če so (nekoliko) drugačni cilji, če 

so drugačni naslovniki in če je drugačen predmet poučevanja, potem mora didaktika 

mladinske književnosti uporabljati drugačne metode« (Kordigel Aberšek, 2008: 15). 

 

Prav to je vzrok nastanka te magistrske naloge. Ne zadostuje več le slikanica v rokah 

učitelja, pogovor o prebranem, pa morda besedno, likovno, plesno-gibalno ustvarjanje na 

podlagi prebranega sporočila. Otroško oko je danes z vseh strani obkroženo z 

najrazličnejšimi avdiovizualnimi vsebinami in če želimo prekriti otroški horizont 

pričakovanja s pomenskim poljem mladinskega literarnega besedila, moramo stopiti v 

korak s časom. Eden takih korakov je obravnava pravljice s pomočjo IKT, ki ponuja 

drugačne metode dela, prav tako se pot do zastavljenih ciljev razlikuje od tradicionalnega 

pouka. To je korak, ki otrokom na prijazen način omogoča doseči končni cilj pouka 

književnosti – ljubezen do literature in ljubezen do branja. 

 

Ker je predmetno področje književne didaktike zelo obsežno, sem se pri raziskavi opirala 

na izhodišča šolske interpretacije mladinske književnosti. Za učitelja je pomembno, da jih 

pozna, saj se bo le tako izognil napačnim pristopom k umetnostnemu besedilu. Z 

neprimernim načinom dela namreč ne bo mogel razvijati bralnih sposobnosti in bo 

učencem posredoval napačno predstavo o tem, kaj je umetnostno besedilo, kaj nas motivira 

za branje takega besedila, katere so posebnosti umetnostnega besedila ...  

 

Izhodišča, ki določajo pouk književne didaktike in vedo o pouku, so naslednja (prim. 

Saksida, 1994): 



3 

 

 tipologija branja, 

 središčnost branja umetnostnega besedila,  

 utemeljenost književne didaktike v literarni vedi,  

 kontinuiteta ciljev, načel, metod in oblik, 

 komunikacijska utemeljenost književne didaktike, 

 zaporedje faz šolske interpretacije. 

2.1.1 TIPOLOGIJA BRANJA 

 

Ključno vprašanje, ki se nam postavlja pri branju besedil, je: »Ali beremo vsa besedila 

enako?« Odgovor na to vprašanje je: »NE«. Umetnostna besedila beremo drugače kot 

neumetnostna, ker zadovoljujemo druge potrebe. Ločimo dve vrsti branja: pragmatično in 

literarno-estetsko branje (Kordigel, 1991, v: Saksida, 1994: 11). Ti dve vrsti branja se med 

seboj razlikujeta po jeziku, stvarnosti, motivaciji za branje in po tehniki branja. 

 

Jezik 

Vsa pragmatična besedila so napisana v neumetnostnih funkcijskih zvrsteh jezika 

(praktičnosporazumevalni, publicistični, strokovni). Jezik pragmatičnega sporočanja je 

enopomenski. V umetnostnih besedilih pa je drugačen jezikovni izraz. Določa ga »posebna 

oblikovanost izrazne ravni jezika (ritem, rime, zvočno slikanje), pa tudi nenavadne besedne 

zveze in tvorjenke« (Saksida, 1994: 22), jezik je večpomenski.  

 

Stvarnost 

Realnost vseh literarno-estetskih besedil je domišljijska, medtem ko ta za neumetnostna 

besedila ne velja. Npr.: medved je pri opisu v neumetnostnem besedilu takšen kot v resnici, 

pri neumetnostnih pa ima mnogo lastnosti, ki jih v resnici pri njem ne najdemo. 

 

Motivacija za branje 

Postavlja se nam vprašanje, zakaj bralec poseže po literaturi. Po trivialni litaraturi poseže, 

ker želi zbežati iz stvarnosti, z branjem te literature skuša bralec zadovoljiti »svoja lastna 

čustva, svoje čustvene primanjkljaje, svoje želje po doživetjih in vznemirljivih, čustveno 

nabitih situacijah« (Saksida, 1994: 12). Literaturo pa bere zaradi potrebe po doživljanju 

enovitosti spoznavne, etične in estetske plasti literarnega dela. Vse tri vrednote namreč 
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predstavljajo bistvo literature, t. j. umetniškost. Pragmatična besedila pa beremo zato, da bi 

spoznali stvarnost; da bi nekaj spoznali, izvedeli. 

 

Tehnika branja 

Pri pragmatičnem branju je dober bralec tisti, ki hitro bere in dobro razume besedilo, ki ga 

je prebral. Pri litearnem branju pa hitrost branja ni odločilna, še več - isto literarno besedilo 

preberemo tudi po večkrat in vedno znova odkrijemo kaj novega. Zaradi razlik med obema 

vrstama branja moramo v šoli razvijati obe bralni zmožnosti in učence učiti, da prevzamejo 

obe bralni vlogi. 

2.1.2 SREDIŠČNOST BRANJA UMETNOSTNEGA BESEDILA  

 

Pri načrtovanju obravnave umetnostnega besedila je v središču obravnavano besedilo. 

Književno besedilo je namreč avtonomno, zato učitelj ne sme načrtovati pouka 

književnosti na podlagi tematskih sklopov iz drugih predmetnih področij, kot so to skušali 

storiti s poskusi integracije v preteklosti. Če bi književno vzgojo povezali z drugimi 

predmeti, bi se lahko zgodilo, da ne bi dosegli ciljev književnosti (bili bi podrejeni drugim 

predmetom) ter bistva književnosti (umetniškosti) – to pomeni, da v besedilih ne bi bile 

zastopane vse tri funkcije (spoznavna, estetska, etična), ki naj bi bile v večji ali manjši meri 

zastopane v vsaki literaturi.  

Pri načrtovanju letnih priprav za književnost naj učitelj upošteva različna besedila, ki jih 

naj razporeja na podlagi za literaturo značilnih tematskih sklopov.  

2.1.3 UTEMELJENOST KNJIŽEVNE DIDAKTIKE V LITERARNI VEDI 

 

Književna didaktika črpa iz literarne vede nabor temeljnih vsebin in spoznanj. Na podlagi 

priporočil, ki jih daje literarna veda, je književna didaktika oblikovala načela, ki jih 

upošteva pri oblikovanju učbenikov, in so zajeta v učnem načrtu. Načela so sledeča: 

reprezentativnost avtorjev in zastopanost različnih književnih zvrsti in vrst ter branje 

sporočilno čimbolj raznolikih besedil (pri tem moramo upoštevati različne perspektive in 

poiskati čim bolj raznovrstne teme). 
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2.1.4 KONTINUITETA CILJEV, NAČEL, METOD IN OBLIK 

 

S tem naslovom označujemo način programiranja pouka. Književni pouk je spiralno 

programiran. Temeljno izhodišče spiralnega programiranja je medbesedilnost, ki 

vzpostavlja horizont pričakovanja. Bralec od neznanega besedila zagotovo nekaj pričakuje. 

Ob spoznavanju novih avtorjev izraža svoje spomine na branje ter obnovi nekatere najbolj 

intenzivne izkušnje iz prejšnjih besedil, ki se mu vzpostavijo ob srečanju z novim 

literarnim besedilom. Na spiralno programiranje se veže kontinuiteta poimenovanj in 

kontinuiteta pojavljanja osrednjih avtorjev (Niko Grafenauer, Boris A. Novak, Tone 

Pavček, Svetlana Makarovič ...). Ves čas uporabljamo takšne učne oblike in metode, ki 

razvijajo in omogočajo dialoškost. Učitelj pri sodobnem pouku književnosti namreč izhaja 

iz učenčevih spontanih doživetij in se preko dialoškega soočanja mnenj različnih subjektov 

bliža popolnejšemu doživetju (prim. Livk, 2005). 

2.1.5 KOMUNIKACIJSKA UTEMELJENOST POUKA KNJIŽEVNOSTI 

 

Kurikularna prenova je pouk književnosti premaknila od tradicionalnega modela 

transmisijskega poučevanja k novim načelom, ciljem in metodam dela z besedilom, kar je 

književna didaktika poimenovala komunikacijski pouk književnosti. Tradicionalni pouk se 

od komunikacijskega razlikuje v marsičem; preglednica prikazuje le nekatere bistvene 

razlike. 

 

Preglednica 1: Bistvene razlike med tradicionalnim poukom in komunikacijskim poukom 

književnosti (prim. Saksida, 2008: 30). 

TRADICIONALNI POUK KOMUNIKACIJSKI POUK 

Izbor besedil: 

 zasnovan na podlagi literarne vede: 

doba, osrednja imena, življenjepis 

delo, slogovne oznake, ipd; 

 izhaja iz predpostavke sveta mladih in prvin, 

ki omogočajo doživetje književnosti oz. 

subjektivno »gradnjo besedila«; 

 seznam v učnem načrtu je 

dokončen; 

 besedila v učnem načrtu so le predlogi; 

 množica avtorjev in del, želja po 

čim večji obveščenosti bralcev. 

 »manj je več«: izbrano delo obravnava s 

posluhom na odzive, mnenja, interese 

učencev ter njihovo poustvarjalnost. 
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Vloga učenca: 

 sprejema podatke o književnosti, ki 

jih prek učnega načrta »narekuje« 

literarna veda. 

 soustvarja besedilno stvarnost, prek »igre« 

vstopa v dialog z besedilom, ob tem 

spoznava prvine, iz katerih je sestavljeno 

besedilo, ter različne kontekste. 

Vloga učitelja: 

 prenaša vednost in prilagaja 

znanstvene interpretacije za šolsko 

rabo. 

 usmerja dejavnosti, spodbuja pogovor, 

opozarja na prezrte sestavine besedila in 

sodeluje v procesu tvorjenja pomena z 

lastnim razumevanjem, daje zgled mladim. 

 

Književnost je pri komunikacijskem pouku opredeljena kot rezultat srečanja oz. interakcije 

med besedilom in bralcem; književnost obstaja, če obstaja njen bralec. Šele bralec 

»dokončno« ustvari besedilo, pri čemer imajo odločilno vlogo njegova 

pričakovanja/napovedi na eni strani ter »besedilni popravki« na drugi strani. Književno 

besedilo ni niti zgolj avtorjevo videnje sveta niti zgolj avtonomno, od besedila neodvisno 

bralčevo literarno doživetje. Avtorjeva upodobitev je zgolj shematična, včasih nedoločena, 

prav to pa zapolnjuje bralec s svojim dialoškim branjem. Besedilo torej ni mirujoča, 

nespremenljiva in dokončno narejena tvorba, saj s pomočjo grafičnih znamenj obuja 

resničnost v bralčevi domišljiji. 

 

Sodobna izhodišča pouka so glede na zavest o pomembnosti bralca v dialogu med njim in 

literarnim besedilom drugačna. Sogovorniki mladih bralcev v šolski interpretaciji 

(sestavljavci učnih načrtov, pisci učbenikov, učitelji) naj bi, če vlogo bralca jemljejo resno, 

ne pa le kot prazno načelo, upoštevali naslednje:  

 besedilo je za bralca relevantno le, če s kakšno prvino (temo, problemom, junakom 

ipd.) nagovarja mladega bralca; 

 literarna razgledanost, tj. znanje o književnosti, sama po sebi še ne pomeni tudi razvite 

bralne zmožnosti;  

 to, kaj je v literaturi temeljno oziroma kanonsko, je mogoče opredeljevati z zelo 

različnih izhodišč, zato predvsem sodobne književnosti ni mogoče »prevesti« v 

sezname, ki so za vse sprejemljivi, saj bi bili ti sicer neskončno dolgi; 

 nujna selekcija (tudi t. i. temeljnih) del ni znamenje neznanja, ampak subjektivnega 

izbora in ponudbe, ki jo učenci dopolnjujejo;  
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 izhodiščna točka pouka so učenčevi subjektivni odzivi na besedilo, njegovo specifično, 

razvojno in izkušenjsko pogojeno doživljanje in razumevanje prvin besedila, pri tem 

ima učenec tudi pravico do »napake«; 

 bralec vstopa v dialog z besedilom kot sogovornik, zato lahko besedilo tudi komentira, 

kritizira ali zavrne - če je le mogoče z utemeljitvijo, vendar ni nujno;  

 bralčevo razumevanje besedila se med branjem in v dialogu z drugimi bralci razvija in 

dopolnjuje - spontanega učenčevega doživetja torej ni smiselno preveč poudarjati, saj 

se z vključitvijo drugih zmožnosti, miselnih procesov in znanj doživetje poglablja 

(prim. Saksida, 2008: 31-32).  

 

V komunikacijskem pouku je zelo pomembna tudi vloga učitelja, ki ga književna didaktika 

označuje kot posebno vrsto profesionalnega bralca, ki ne bere le za lastni užitek, ampak z 

namenom sodelovati v šolski interpretaciji (prav tam: 33). Kakšen je torej učitelj 

maternega jezika in književnosti? 

Učitelj kot bralec: 

 je senzibilen za književno besedilo,  

 spremlja učenčeve odzive in njegovo književno senzibilnost, 

 pozna različne metode analize književnega besedila ter z njo povezano medpanožno 

problematiko (zgodovina, psihologija ...), 

 uporablja nove didaktične pristope (npr. problemski pouk) in nova tehnična 

sredstva (internet, odzive mentorjev in mladih bralcev). 

 

Tak model pouka kot najpomembnejše poudarja otroško doživljanje književnosti, vloga 

učitelja pa je predvsem, da spodbuja (senzibilizira) učence za domišljijsko igro z 

besedilom v uvodni motivaciji in poglabljanju doživetja ter da jih opozarja na prezrte 

besedilne prvine. Branje in šolska interpretacija sta lahko užitek pogovora med 

enakovrednima sogovornikoma; mladim bralcem in njegovim mentorjem.  

V določenem delu sprejemanja in vrednotenja besedila danes lahko učitelju pomagajo ali 

ga celo delno nadomestijo sodobna avdiovizualna sredstva: diktafon, kamera, računalnik, 

interaktivna tabla ... Omenjena sredstva otroke zelo pritegnejo in motivirajo, seveda pa se 

pojavlja vprašanje, v kolikšni meri gre potemtakem še za pogovor med enakovrednima 

sogovornikoma. Zrenje v računalniški ekran ali na interaktivno tablo vsaj na prvi pogled ni 

najbolj dialoško naravnano, zagotovo pa dobro pripravljene naloge za učence lahko 
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spodbujajo njihovo individualno domišljijsko igro z besedilom tudi prek omenjenih 

sodobnih sredstev. Res pa je, da učitelj nima več povsem jasnega pregleda nad dogajanjem 

v učenčevih glavah; vsaj ne takojšnjega. Dialog se v tem primeru prenese med učenca in 

računalniški ekran ali pa med sodelujoče se sošolce. Učitelj v tak dialog vstopa le, če se 

pojavijo težave, sicer pa subjektivne odzive učencev na besedilo spremlja le preko končnih 

izdelkov in rezultatov. Komunikacijski pouk književnosti za razliko od tradicionalnega 

tako spodbuja nove didaktične pristope in nova tehnična sredstva; seveda pa mora učitelj 

sam presoditi količino in kvaliteto le-teh. 

 

2.1.6 ZAPOREDJE FAZ ŠOLSKE INTERPRETACIJE  

Zavedati se moramo, da učitelj književnosti nikoli ne bere le skozi oči svojih otrok ali le 

zaradi uresničevanja učnega načrta. Književna didaktika učiteljevo pripravo na šolsko 

branje opisuje različno; na podlagi starejših in sodobnejših priporočil je mogoče izkuščiti 

pet korakov njegovega branja kot priprave na šolsko interepretacijo besedila: 

1. branje odraslega in lastno razumevanje besedila, 

2. predvidevanje hipotetične otroške recepcije, 

3. strokovna priprava z razčlembo besedila, 

4. postavitev cilja, 

5. izbira metod spoznavanja in poučevanja. 

Branje odraslega in lastno razumevanje besedila je za kasnejšo poglobljeno obravnavo 

besedila ključnega pomena, saj bo v nasprotnem primeru njegovo branje s skupino otrok v 

razredu zapadlo v šablono. Učitelj naj bi branje doživljal tako kot »zasebni bralec, ki bere 

predvsem zaradi zadovoljstva in ki mu je branje vrednota« (Saksida, 2008: 37). Prvotnega 

subjektivnega literarnega doživetja ne moremo v celoti opisati, saj bralec nikoli ne more 

izčrpati vseh prvin doživetja. Pomembno je, da se kot bralec preda branju na svoboden in 

skrajno odprt način. 

Predvidevanje hipotetične otroške recepcije ni le branje »skozi oči otrok«, ampak 

predvsem odgovor na vprašanje, v čem bi bilo določeno besedilo zanje zanimivo, oz. 

relevantno. »Mladi bralec bere najprej in predvsem drugače kot odrasli: iz omenjene 

razlike pa lahko pridobita oba«. (Prav tam: 39.) Če je ob branju odraslega mogoče 

opozarjati na neustrezno lastno samoomejevanje, pa se kaže problem redukcije bralnega 
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doživetja predvsem zaradi grobih in velikokrat neutemeljenih predpostavk o omejenosti 

otroškega horizonta pričakovanj (nevednost povzroča več škode kot znanje). Sleherno 

besedilo je namreč mogoče interpretirati na različnih ravneh; za mladega bralce torej ni 

nobeno besedilo samo po sebi pretežko ali prelahko, povsem primerno ali neprimerno
1
. 

Strokovna priprava z razčlembo besedila je sistematična razčlemba določenega dela, ki 

ga učitelj opravi samostojno ali z uporabo strokovne literature. Na podlagi lastnega 

doživetja in predvidenega sprejemanja mladih bralcev izbere tiste prvine besedila, ki bodo 

osnova za skupno analizo besedila v razredu. Pri razčlembi besedila so pomembni 

naslednji koraki: 

 določitev teme besedila – je med najpomembnejšimi prvinami, saj pri načrtovanju 

priprave izhajamo prav iz teme besedila; 

 iskanje osrednje besede ali besedne zveze, ki je bistvena za sporočilo; 

 določitev bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmožnosti (besedilne slike, književne 

osebe, prostor, čas ter potek zgodbe); 

 predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila (razvijanje strategij po branju, 

poustvarjalni odzivi oz. naloge za poglabljanje doživetja besedila). 

Postavitev cilja je faza, v kateri se učitelj odloči, katere cilje iz učnega načrta bo realiziral 

in s katerimi dejavnostmi.  

Izbira metod spoznavanja in poučevanja  

Načeloma velja, da so primerne predvsem tiste metode, ki so povezane s štirimi govornimi 

dejavnostmi: to so metode samostojnega branja, poslušanja, govorjenja ter poustvarjalnega 

in analitično-raziskovalnega pisanja o književnosti. »Metode, povezane z bralnimi 

strategijami, pa so metode predstavljanja oz. doživljanja besedilnih slik in razpoloženja, 

metode zaznavanja, razumevanja in vrednotenja posamezne književne osebe ter zgodbe, 

teme, strukture, forme besedila in perspektive v njem« (Saksida, 2008: 41). Na kratko 

lahko rečemo, da so primerne tiste metode, ki omogočajo ustvarjalnost in samostojnost čim 

večjega števila otrok; danes nam sodobna avdiovizualna sredstva omogočajo vedno nove 

metode in oblike dela. Pouka brez računalniške pomoči si skoraj ne moremo več zamišljati.  

                                                           
1
 »Zanimiva je anekdota, ki jo je povedal Dane Zajc: Ne enem od svojih srečanj z otroki jim je ob svojih 

otroških pesmih prebral tudi pesem Veliki črni bik – iin od vseh besedil, jim je bilo slednje najbolj všeč« 

(Saksida, 2008:64). 
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Ko se učitelj skrbno pripravi na branje mladinske književnosti po zgoraj omenjenih 

korakih in napiše pripravo, se lahko začne obravnava umetnostnega besedila v razredu. 

Šolska interpretacija umetnostnega besedila poteka po postopku, ki je priporočeni model 

razvijanja bralne sposobnosti. Faze šolske interpretacije umetnostnega besedila, ki 

odgovarjajo na vprašanje, kako izvesti uro branja in ustvarjalnega dialoga z besedilom, so 

naslednje: 

1.  uvodna motivacija, 

2. najava in lokalizacija besedila, 

3. premor pred branjem,  

4. interpretativno branje, 

5. premor po branju, 

6. izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje, 

7. ponovno branje in nove naloge. 

 

Uvodna motivacija je prvi korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom. V 

tej fazi bralca spodbudimo, da vzpostavi pričakovanje, povezano z vsebino izbranega 

besedila, ter da se na njegovo sprejemanje oz. doživljanje miselno in čustveno pripravi. 

»Značilnosti uvodne motivacije so torej: njena vsebinska povezanost z izbranim 

besedilom, vpliv na bralčeva čustva in predstave, pestrost in raznolikost dejavnosti, možna 

uporaba motivacijskih oblik v drugih fazah interpretacije« (Saksida, 2008: 79). Motivacije 

delimo na jezikovne in nejezikovne, Kordigel Aberškova (2008: 5) pa dodaja še 

kombinirane: motivacija z igro vlog.  

Omenjena avtorica o motivacijah razpravlja zelo na široko in vsako posebej vstavlja v 

skrbno izbran predal, ga poimenuje in zraven navaja praktične primere. Osebno so mi bolj 

dopade delitev motivacij, kot jih je razčlenil Saksida (1994: 68) in jih v nadaljevanju 

navajam. 

Jezikovne motivacije 

Besedna motivacija zajema igre, pri katerih se povezujeta jezikovna in književna 

didaktika, saj otroci razvijajo tudi sposobnosti razumevanja jezikovnih inovacij glede na že 

ustaljeno rabo. Te igre so: igra dveh besed, daljšanje in kovačnica besed, rebusi, igra 

asociacij, primerjava, glasovno druženje in nesmisli.  
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Predstavna motivacija obsega poetizacijo stvarnosti, kjer gre za opazovanje stvarnosti in 

izražanju doživetega, domišljijsko sliko, kjer gre za doživljanje gibanja v domišljijski 

stvarnosti ter domišljijsko potovanje, kjer lahko učenec pripoveduje ali piše o potovanju 

(npr. po vesoljski cesti).  

Zgodbena motivacija obsega igro vlog, pri kateri lahko uporabimo glasbo, sceno z 

lutkami, maskami in kostumi (uporaba gledaliških izraznih sredstev) ali motivacijo na 

podlagi začetnih in vodilnih povedi, kjer učitelj spodbudi izhodiščne predstave učencev, z 

vodilnimi povedmi pa usmerja njihove zgodbene povedi v pripoved, ki jo tvorijo učenci.  

Izkušenjske motivacije obsegajo motivacijo s pridobivanjem pojma ali problema, saj pred 

učenca postavimo pojem ali problem, o katerem sledi pogovor, situacijsko motivacijo, ki se 

povezuje z učenčevimi reakcijami na neko konkretno življenjsko situacijo. Gre za 

spodbujanje čustvenih in predstavnih odzivov.  

Medbesedilne motivacije pa so ponovitev literarnega znanja, pri katerih učitelj sprašuje 

učence po pojmih, ki jih že poznajo (Kaj je kitica? Kaj je ritem?). Sem sodi tudi igra »In 

potem?«, pri kateri učenci ustvarjalno nadaljujejo znano besedilo. 

 

Nejezikovna motivacija   

Glasbena, likovna motivacija ter ples in pantomima se pogosto povezujejo z 

jezikovnimi motivacijami. Ob izbrani tematiki, situaciji ali pojmu učenci izražajo svoja 

občutja z nejezikovnimi izraznimi sredstvi. Kot obliko likovne motivacije lahko uporabimo 

tudi ilustracije v berilu, ob katerih učenci sami oblikujejo zgodbo (prim. Saksida 1994: 71).  

Pri izbiri motivacije moramo upoštevati dva kriterija: 

 kriterij primernosti motivacije za izbrano literarno besedilo in 

 kriterij upoštevanja otrok, njihovih interesov, njihovih predhodnih realnih in 

literarnih izkušenj, usvojene stopnje recepcijske zmožnosti. 

»Samo če bo motivacija upoštevala oba kriterija, so ustvarjene možnosti za uspešno 

pripravo otrok na srečanje z besedilom. Ker pa je vsako litararno besedilo avtonomen svet, 

enkraten v svoji izpovedni in estetski neponovljivosti in ker je enkraten in neponovljiv tudi 

vsak izmed otrok, ki se bo srečal z besedilom, ne more biti drugače, kot da je pravih 

motivacij neskončno mnogo (Kordigel Aberšek, 2008: 176).  

Najava praviloma zajema navedbo avtorja, naslova dela in književne vrste. Lokalizacija 

besedila pa pomeni, da zgodbo umestimo v celoto. Če obravnavamo odlomek iz daljšega 
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besedila, skušamo (le, če je nujno za razumevanje izbranega besedila) na kratko predstaviti 

predzgodbo in morda bralce motiviramo za branje nadaljevanja zgodbe.  

Premor pred branjem je kratka faza, v kateri se otroci pripravijo na literarnoestetsko 

doživetje – umirijo se in usmerijo pozornost na besedilo.  

Interpretativno branje 

V prvem triletju je prvo branje ponavadi učiteljevo, kasneje pa se na podlagi zahtevnosti 

besedila učitelj odloči, kdo bo prvi prebral besedilo. Pomembno je, da branje ni 

izumetničeno, ampak zanimivo in skladno s sporočilnostjo besedila. Upoštevati je potrebno 

tudi okoliščine, v katerih otroci sprejemajo besedilo – predvsem, kadar beremo pravljična 

besedila.  

Premor po branju je trenutek tišine, ko otroci urejajo svoja doživetja. Faza traja le nekaj 

sekund, vendar je kljub temu zelo pomembna, saj spontanega otroškega odziva ne smemo 

takoj prekiniti z analizo besedila.  

Izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje je osrednja faza, v kateri se 

pogovarjamo o besedilu in kjer lahko v veliki meri razvijamo otrokove sposobnosti za 

dialog z besedilom. Doživetje posameznika se namreč sreča z doživetjem sošolcev. 

Vrednost tega srečanja pa je v tem, da je posameznik opozorjen na morebitne prezrte 

sestavine besedil, doživetja besedila so subjektivna. Analiza temelji na natančni razčlenitvi 

besedila, sinteza pomeni strjevanje doživetij in spoznanj, vrednotenje pa je končni odziv na 

besedilo.  

Ponovno branje in nove naloge je sklepna faza, v kateri se vračamo k besedilu in 

»rešujemo« ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge. Možnosti skupinskih in 

induvidualnih dejavnosti so naslednje: tvorjenje besedila po vzorcu, nadaljevanje besedila, 

tvorjenje narobe pravljic, skupno učenje pesmice na pamet, obnavljanje besedila ob nizu 

slik, igra spomina, igra vlog, izdelava knjige, izdelava lutk, spreminjanje proznega besedila 

v dramsko, ogled filma, obisk knjižnice ... 

Zaporedje faz je le shema, nikakor pa ni in ne more biti navodilo za delo v razredu. Od 

iznajdljivosti, izvirnosti in domiselnosti učitelja je odvisno, koliko bodo od skupnega 

branja literarnega besedila pridobili otroci in nenazadnje učitelj. Pri tem moramo omeniti 
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pomen računalnika, ki je učitelju lahko v pomoč v večini faz šolske interpretacije 

umetnostnega besedila. Že v uvodni motivaciji lahko učitelj s projiciranjem določene slike 

(dogajalnega prostora, časa, osebe, teme ...) na platno spodbudi učence k razmišljanju, o 

čem bo besedilo govorilo. Lahko tudi s pomočjo določene besede v učencih izzove 

delovanje domišljije.  

V nadaljevanju lahko s pomočjo spleta predstavi avtorja, naslov dela in književne vrste in 

druge zanimivosti v zvezi z obravnavanim besedilom. Zgodbo lahko predstavi v celoti ob 

slikah, ki jih vsi učenci lahko brez težav spremljajo na platnu, ali pa le odlomek iz berila 

umesti v celotno zgodbo. Računalnik nam omogoča, da si namesto branja zgodbo 

pogledamo kot risanko in ob njej izražamo svoja doživetja. Zelo motivirani so otroci, ko 

opazujejo, kako učitelj pred njihovimi očmi izdeluje grafikon njihovega vrednotenja 

besedila in ugotavljajo, da so mnenja glede ustreznosti ravnanja oseb iz zgodbe lahko 

povsem različna. Veliko lažje jim s pomočjo računalnika učitelj predstavi dogajalni čas ali 

kraj, sploh če gre za dlje trajajoče dogajanje in kompleksne kraje. Pri novih nalogah pa 

učenci svoje glasove lahko posnamejo na diktafon ali pa ujamejo svoje doživljanje zgodbe 

v objektiv kamere in ga kasneje pogledajo na platnu. Svoje razumevanje zgodbe lahko 

preverijo s pomočjo kviza, svoja doživetja pa nanizajo v zgodbo v Wordov dokument ali v 

program Slikar. Računalnik nam nudi ogromno svežih idej, seveda pa je za to potrebno 

tudi veliko znanja; tako s strani učitelja, da pripravi ustrezne projekcije in naloge za otroke, 

kot tudi za otroke, ki morajo pokazati osnovno znanje rokovanja z miško ter poznavanja 

nekaterih računalniških programov in funkcij. 

 

2.1.7 BRALNE STRATEGIJE 

Osrednje mesto v učnem načrtu je namenjeno razvijanju bralnih zmožnosti (funkcionalnim 

ciljem), razvita bralna zmožnost pa seveda prispeva k visoki bralni kulturi – samo kdor 

dobro bere, tudi rad bere. Ustrezni pouk književnosti, ki razvija bralne zmožnosti učencev, 

vpliva tudi na njihov pozitiven odnos do branja. Bralna kultura je torej »ljubezen do 

branja«, bralna zmožnost pa zmožnost za zaznavanje, doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje besedila; razvija se v procesnem pouku književnosti. Njegovo izhodišče so 

učenčevi subjektivni odzivi na besedilo, ki se med skupnim branjem besedila in v 

pogovoru o njem razvijajo oz. dopolnjujejo.  
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Pri tem govorimo o bralnih strategijah, tj. miselnih procesih, ki omogočajo 

literarnoestetsko doživetje in se navezujejo na procesnost samega branja. Gre za 

»zaporedje korakov pri reševanju bralne naloge, ki pripeljejo do rešitve naloge« (Pečjak 

2000, v: Saksida, 2008: 70). Razvrščati jih je mogoče glede nato, kdaj se uporabljajo 

(časovne) in na kaj se navezujejo (vsebinske). Časovne razdelimo na strategije pred, med 

in po branju, vsebinske pa so povezane s prvinami določenega besedila (umetnostno in ne 

umetnostno). 

 

2.1.7.1 Časovne bralne strategije 

 

Strategije pred branjem 

Strategije pred branjem izhajajo iz predhodnih stvarnih in literarnoestetskih doživetij oz. 

znanj, povezanih z izbranim književnim besedilom, zvrstjo, vrsto ali avtorjem. Izražajo se 

kot napovedovanje in aktualizacija vsebine besedila ali pa kot medbesedilne navezave. 

Razvijajo jih motivacijske naloge (igre z besedami), napovedovanje zgodbe, razlaganje 

naslova dela, predstavitev avtorja; vse to so naloge za spodbujanje bralčevega pričakovanja 

razvoja zgodbe, ki jo bo šele bral. Primerno je, da se v pogovor o delu vključuje tudi 

odrasli (učitelj), ki predstavi svojo bralno izkušnjo, svoje spomine na branje. Povezovanje 

bralčevega sveta že pred branjem omogočijo zanimivi komentarji, navezovanje na že znana 

besedila (npr. uspavanke), vzpostavljanje osrednjega problema ... 

Strategije med branjem 

Strategije med branjem so tesno povezane z vsebinskimi bralnimi strategijami; bralec ob 

branju ustvarja oz. sooblikuje književno besedilo z uporabo naslednjih strategij: 

predstavljanje, literarna oseba, zgodba, tema, struktura in perspektiva. Te strategije so 

tesno povezane z bralnimi zmožnostmi oz. razvijanjem zaznavanja, razumevanja in deloma 

tudi že vrednotenja besedila. »Srečevanje« z besedilnim svetom poteka kot prekrivanje 

bralčevih pričakovanj in besedila kot množice pomenov in podob.  

Predstavljanje (konkretizacija) je bralna strategija, povezana z zmožnostjo bralčevega 

domišljijsko-čutnega predstavljanja, doživljanja tistih sestavin besedila, ki bi jih v realnosti 

zaznaval s čutili. Te sestavine natančno določa pojem besedilna slika, ki je lahko vidna, 
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slušna, tipna, okusna ali vonjavna. Opozoriti velja, da je lahko v posameznem besedilu 

povezanih tudi več besedilnih slik. 

Književna oseba je po pomenu osrednja sestavina v osnovnošolskem spoznavanju 

književnosti. Gre za zmožnost identifikacije
2
 s književno osebo in kritične presoje. Pri tem 

je pomembno, da bralec poleg poimenovanja in opazovanja lastnosti književne osebe 

postopoma spoznava tudi njeno fiktivnost; književne osebe niso osebe iz resničnosti. »Z 

nakazanimi možnostmi fantazijskega soočanja z raznimi osebami branje lahko pomembno 

vpliva na bralčevo dojemanje samega sebe, na njegove občutke o samem sebi in tudi na 

njegova mnenja in čustva o drugih ljudeh ter na njihovo razumevanje. Razločevanje 

različnih možnih odnosov do pripovedi oseb pa prispeva tudi k razvoju bralčeve 

kritičnosti« (Grosman, 2004: 142-143). 

Razumevanje zgodbe bralcu omogoča, da dojame povezanost posameznih dogodkov v 

besedilu. To bralno strategijo lahko razvijamo na različne načine, npr.: učenci zapisujejo 

manjkajoče dele zgodbe, pišejo premico dogajanja, tvorijo podobne situacije, kot so jih 

spoznali med branjem ... 

Razumevanje teme omogoča bralcu dojeti globlje sporočilo besedila ter poustvarjanje na 

podlagi teme. Če je le mogoče, naj bi otroci samostojno poiskali temo, pri čemer moramo 

upoštevati dejstvo, da je veliko besedil mogoče razumeti na več načinov in da torej mladi 

bralci v njih lahko razberejo različne teme.  

Zaznavanje in razumevanje strukture (forme) besedila pomeni predvsem 

prepoznavanje književnih zvrsti ter njihovih jezikovnih zvrsti ter njihovih jezikovnih in 

slogovnih značilnosti. Ob poeziji otroci spoznavajo prvine zvočne, likovne, pomenske in 

besednozvezne inovativnosti pesniškega jezika. Ob prozi pojasnjujejo strukturo pravljic, 

realistične in fantastične pripovedi. Ob dramatiki pa spoznavajo, da je dramsko besedilo 

skrita predstava. 

Bralna strategija zaznavanja perspektive omogoča bralcu dojemanje zornega kota 

pripovedovanja (perspektiva) ter opazovanje dogajanja (fokalizacija). »Ob tem zaznavanje 

                                                           

2
 Pouk književnosti naj bi razvijal poglobljeno razumevanje književnih oseb, ki »presega spontan čustveni 

odziv in vključuje tisto odmaknjenost od besedila, katero omogoča poznavanje konvencij leposlovne 

pripovedi, še zlasti poznavanje možnosti za predstavljanje oseb« (Grosman, 2004: 46). 
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različnih perspektiv omogoča tudi vzgojo za tolerantnost – sprejeti pogled drugega ter 

drugačno videnje in vrednotenje istega je tesno povezano z etičnimi razsežnostmi 

književnega besedila« (Saksida, 2008: 76).  

Bralne strategije se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Glede na značilnosti izbranega 

besedila ter zanimanja bralcev se učitelj na podlagi poznavanja bralnih strategij, UN, 

izkušenj in časovnih okvirjev odloča, katerim strategijam bo dal prednost pri skupnem 

branju besedil. 

Strategije po branju 

Strategije po branju so usmerjene v soočanje bralčevih pričakovanj in besedilnega sveta, 

ki je v njegovi zavesti nastal med branjem. Gre za zmožnost vrednotenja oz. interpretacije 

na podlagi celovitega odziva. Nekaj možnosti, s katerimi razvijamo miselne procese po 

branju: vrednotenje prepričljivosti besedila (predlogi za izboljšave), razmišljanje o branju, 

razkrivanje stereotipov in ideoloških plasti besedila in branja (npr. seksizem), povezava 

književnosti z internetom, predelava leposlovja v filmski scenarij, pridobivanje oz. 

utrjevanje književnega znanja itd (prim. Mihajlovska idr., 2001: 22-24). 

 

2.1.7.2 Vsebinske bralne strategije 

Vsebinske bralne strategije se ob umetnostnem besedilu navezujejo na posebnosti tega tipa 

(tiskanih) besedil, zato je tem bolj razumljivo njihovo ločevanje tudi v učnem načrtu 

(umetnostno-neumetnostno besedilo); hkrati pa posebnosti bralne zmožnosti, ki se odraža v 

razvitih bralnih strategijah, dodatno utemeljujejo tudi posebnosti na ravni tehnike branja. 

Podobno kot pri fazah šolske interpretacije umetnostnega besedila lahko sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo vključimo tudi v bralne strategije. Vsakršna 

uvodna motivacija (jezikovna, nejezikovna) pomeni strategijo pred branjem. Na 

računalniku se lahko poigramo tudi z igro dveh besed, daljšanjem ali kovačnico besed, pri 

čemer učitelj sproti tipka ideje učencev na računalnik tako, da so vsem vidne na 

interaktivni tabli. Zelo enostavno je tudi predvajanje glasbe ob spoznavanju avtorja, 

njegovih del ali pa predvajanje določenega »signala«, ki bo učence popeljal v svet zgodbe 

(npr: tuljenje volkov za obravnavo Rdeče kapice).  
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Za strategije med branjem (predstavljanje, literarna oseba) predstavlja računalnik morda 

oviro, še posebej, če otrokom predvajamo risanko ali ob slike prebrani zgodbi. Popolnoma 

vizualizirana zgodba otrokom ne daje prostora njihovi domišljiji; za oblikovanje eidetske 

predstave literarnih oseb, dogajalnega prostora in dogajanja se jim ni potrebno prav nič 

potruditi. Drugače pa je z zgodbo, temo, strukturo in perspektivo. S pomočjo računalnika 

in interaktivne table otrokom zelo nazorno lahko prikažemo dogajalno premico in jih 

pozovemo, naj dopolnijo manjkajoče dele zgodbe. Ob temi se lahko navežemo na že znana 

besedila tudi drugih obravnavanih avtorjev (vse lahko podkrepimo s slikami s spleta ali 

naslovnicami zgodb s podobnimi temami). Pri strukturi je prikladen miselni vzorec o 

značilnostih pravljice (kar najdemo na spletu v programu Power Point in predstavimo 

otrokom), sami pa dodajajo manjkajoče podatke. Otroci težko zaznavajo tudi perspektivo 

dogajanja; morda so tu konkretne dejavnosti in igra vlog prikladnejše od računalnika.  

Kot že omenjeno, pa nove naloge po drugem branju besedila lahko povežemo s 

strategijami po branju in s številnimi aktivnostmi na računalniku (pisanje 

nadaljevanja/narobe zgodbe, ustvarjanje v programu Slikar, iskanje zanimivosti po spletu 

...). Vendar pa z vključevanjem računalnika pri obravnavi književnih besedih ne smemo 

pretiravati, še vedno se moramo posluževati »starega« načina branja ali pripovedovanja 

pravljice, ki ne duši otrokove ustvarjalnosti.  

2.2 RAZVOJ OTROKOVE PERCEPCIJSKE ZMOŽNOSTI 

(OTROKOV BRALNI RAZVOJ) 

Nobenega dvoma ni, da ljudje različno razumemo literarna dela. Razlika je očitna že med 

odraslimi, še večja je med odraslimi in otroki, razlikuje se pa tudi od otroka do otroka. Za 

raziskovanje otrokovega recepcijskega razvoja je potrebno znanje s področja psihologije in 

sociologije, literarne teorije mladinske književnosti in recepcijske estetike. Otrokov 

recepcijski razvoj v veliki meri sovpada z njegovim kognitivnim, emocionalnim, 

moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem. V zgodovini so otrokov »literarnobralni 

razvoj« (Kordigel Aberšek, 2008: 46) in faze v njem poimenovali na različne načine, 

Kordiglova pa meni, da je »najprikladnejša prav psihološka lestvica faz« (prav tam: 46). 

Otrokov recepcijski razvoj deli na: 

1. senzomotorno obdobje, ki traja do konca prvega leta, 

2. obdobje otrokove praktične inteligence, ki traja do 2./3. leta, 
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3. obdobje intuitivne inteligence, ki traja do 7./8. leta, 

4. obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, ki traja do 12. leta in 

5. obdobje abstraktne inteligence, ki se začne po otrokovem 12. letu. 

 

2.2.1. SENZOMOTORNO OBDOBJE IN OBDOBJE PRAKTIČNE 

INTELIGENCE 

Prvi stik z estetsko oblikovano besedo doživlja otrok še v predjezikovni fazi svojega 

razvoja, v času, ko še »ne pozna sistema jezikovnih znakov do te stopnje, da bi lahko 

kompetentno komuniciral z okolico ali s pomočjo jezika razmišljal o svetu« (prav tam: 46). 

V tem najzgodnejšem obdobju je ključno zaznavanje zvočne komponente literarnega 

besedila. Intenzivneje kot kadar koli kasneje zaznavata dojenček v naročju in ciciban na 

kolenu pomen, ki ga ustvarjajo zvočna podoba besede, ritem in melodijo, ki jo ustvarjata 

rima in asonanca.  Otrok ob izrekanju izštevank in prepevanju pesmi doživlja fizično, 

psihično in estetsko ugodje. Otrok v drugem letu že poimenuje nekatere stvari iz okolja. To 

komuniciranje Piaget poimenuje s petimi dierenciranimi znaki, in sicer: posnemanje in 

ponavljanje, simbolna igra, otroška risba, notranje slike in jezik. Ti znaki niso pomembni 

samo za razmišljanje o realnem svetu, ampak bodo ostali pomembno orodje za 

razmišljanje o literarnih svetovih, s katerimi se bo otrok srečal kasneje.  

Ob srečevanju z ritmično poudarjeno pomirjujočo in razigrano gibalno poezijo bo otrok 

počasi začel razlikovati dva tipa govora odraslih oseb: govor, s katerim vstopajo z njim v 

socialno komunikacijo in govor, pri katerem od njega ničesar ne pričakujejo – »tisti govor, 

ko govorijo odrasli sami in ki očitno služi le temu, da bi mu ob njem bilo lepo« (prav tam: 

48). 

Na tej stopnji se otrok ponavadi sreča s kartonskimi zapognjenkami z različnimi podobami 

iz otroškega okolja, ki v prvi vrsti niso namenjene branju. Ko otrok obvlada jezik do te 

mere, da že malo komunicira s svetom, ga začnejo zanimati slikanice. Te z malo besedila 

in veliko količino slikovnega besedila ponazarjajo situacije, ki jih praviloma doživlja tudi 

otrok v svojem okolju. V začetku si otrok slikanice le ogleduje, postopoma mu starši 

opisujejo in pojasnjujejo narisane situacije in šele, ko je otrok dovolj zrel, mu berejo 

besedila pod ilustracijami.  
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2.2.2 OBDOBJE INTUITIVNE INTELIGENCE 

Obdobje z vidika otrokove recepcijske zmožnosti delimo na dve fazi: obdobje egocentrične 

recepcije in naivno pravljično obdobje.  

Obdobje egocentrične recepcije 

 

Otrok sedaj že uporablja besede v funkciji množinskih pojmov, kar pa že lahko štejemo kot 

stopnjo jezikovnega razvoja. Gre za recepcijo literature na ravni pomena besed in ne več 

samo na ravni zvoka, ki ga besede ustvarjajo. V tem obdobju se otrok srečuje z dvema 

literarnima svetovoma: realni literarni svet in nerealni (domišljijski) literarni svet (prim. 

Kordigel Aberšek, 2008: 49). Bistvena razlika je miselna shema, po kateri so ti svetovi 

urejeni. Realni literarni svetovi so urejeni po objektivni miselni shemi (literarni svet 

prikazuje predmete, ljudi, dogodke, situacije v njihovi objektivni realnosti, torej so zgodbe 

o ljudeh, živalih in dogodkih zelo podobna tistim v otrokovem življenju), domišljijski 

literarni svetovi pa po subjektivni (zaznava področja resničnosti, vendar samo v razmerju 

do lastnega jaza – svet je takšen, kakršen je, ker otrok sam tako želi). 

»V obdobju egocentrične recepcije se otrok nauči mladinsko literarno besedilo opazovati 

skozi prizmo dveh psiholoških mehanizmov, identifikacije in projekcije. Oba mehanizma 

mu omogočata povezovati motive v literarnem besedilu z lastno zunajbesedilno izkušnjo in 

jih na ta način vrednotiti« (Kordigel Aberšek, 2008: 50).  

Proces identifikacije 

V realnem življenju otrok ponotranja zahteve in vedenjske vzorce, norme in vrednote svoje 

okolice, seveda le, če jih posreduje oseba, ki jo ima otrok rad. Književne osebe ustrezajo 

množinskim pojmom in tako, psihološko gledano, opravljajo funkcijo »ključnega 

dražljaja«. To lahko izzovejo značajsko popolne književne osebe, ki v otroku sprožijo 

vzdušje, podobno ozračju v zgodbi, to pa vodi k ponotranjenemu posnemanju. Da pride do 

identifikacije, je potrebna še pripravljenost bralca, da išče priložnosti, ki bodo sprožile 

reakcijo v njegovi notranjosti – išče vrata za identifikacijo. Najti mora enakost med sabo in 

svojim življenjem ter med književno osebo in njenim življenjem. Proces identifikacije s 

književnimi osebami omogoča otroku, da v mislih podoživi način ravnanja književne 

osebe, in tako pride do pomembnih spoznanj o njegovem realnem življenju. Hkrati pa ga 

identifikacija razbremenjuje, saj ga miselno podoživljanje problematičnih situacij vodi do 

jasnejše slike, poglabljanja in razumevanja lastnih doživetij (prav tam: 51).  
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Proces projekcije  

Psihologi podobno kot identifikacijo tudi projekcijo uvrščajo v skupino t. i. obrambnih 

mehanizmov. V tem obdobju imajo otroci namreč velik interes za zgodbe z negativnimi 

literarnimi osebami, ki so na koncu kaznovane. V njih najdejo občutke, ki so podobni 

tistim v njihovem življenju. Literarno delo omogoči otroku, da ob njem ponovno doživlja, 

kar je v resničnem življenju že doživel. Tako postanejo predstave jasnejše, doživetja se 

poglobijo. Literarne osebe, ki počnejo stvari, ki jih v resničnosti otrok ne sme, v literarnem 

delu opravljajo funkcijo »ventila«, ki ga otrok rabi, da odreagira na agresije, ki se v njem 

nabirajo zaradi prevelikih zahtev odraslih. Literarni otrok, ki ne spoštuje pravil in jih krši, 

prevzame funkcijo otrokove projekcijske figure, ki jo potem mali bralec opazuje in presoja 

kot tujo osebo, in jo na koncu strogo obsodi in kaznuje (prav tam: 52).  

 
Naivno pravljično obdobje  

 

Začne se takrat, ko otrok doseže prag zrelosti za recepcijo pravljice in traja do takrat, ko 

otrok loči mejo med pravljično realnostjo in realnim svetom. Takrat naj bi se zavedal tudi, 

kje je ta meja (približno do sedmega leta starosti). Takrat se začne pravljično kritično 

obdobje - obdobje, ko otrok v domišljiji odpotuje v pravljične svetove, ker tam ne veljajo 

pravila, kakršna postavljajo starši in tako lahko resnično uživa.  

 

V naivno pravljičnem obdobju otrok opaža tiste književne osebe, ki so kot on sam, zaznava 

in razume književne vloge v literarnem besedilu, vendar ima še vedno težave pri 

zaznavanju karakterja književnih oseb oz. zaznava le tiste, ki so ali povsem dobre ali 

povsem slabe (zakon polarizacije). Pomaga si z osebo z ekstremno nasprotnim 

karakterjem, ki se v zgodbi pojavi v dokaj nazorni obliki. »Zdaj je zmožen otrok za vrata 

za identifikacijo uporabiti le podobnost med seboj in književno osebo. Skozi vrata za 

identifikacijo zna vstopiti v besedilni svet, podoživljati književno dogajanje in v njem 

čustveno participirati«. (Prav tam: 56.) 

  

Otrok se lahko identificira s književno osebo, ki je otrok, ali pa z odraslim, ki se obnaša 

otročje, čustvuje in razmišlja nezrelo; z osebo, ki deluje instinktivno in impulzivno ter 

deluje pod vplivom čustvene motivacije ali avtoritete. Torej, lahko se identificira z vsako 

osebo, ki jo dojema kot sebi enako. Otrok v tem obdobju lahko zaznava motive za ravnanje 

književnih oseb, če jih sprožajo močna čustva (ljubosumje, maščevalnost, jeza …) ali pa 

tiste, ki izvirajo iz radovednosti in želje po zanimivem doživetju, ne more pa zaznati 
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emocionalnih doživetij književnih oseb preko opisa. »Dojema le tisto, kar vidi, ne razume 

motiva, upošteva samo zunanje učinke«. (Prav tam: 59.)  Kar se tiče razumevanja 

književnega časa, lahko otrok v tem obdobju sledi le kronološkemu toku dogodkov. Glede 

zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja, se praviloma otrok lahko osredotoči le 

na dogodek, o katerem trenutno teče beseda; lahko pa sledi sosledju doživljajev glavne 

književne osebe. 

 

2.2.3 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH 

OPERACIJ  

 

Imenujejo jo tudi robinzonska doba ali doba bralca kot heroja in traja med 7. in  

12. letom starosti. Ker učenci, vključeni v mojo raziskavo, spadajo v to obdobje,  

ga bom podrobneje opisala. V tej fazi je otrok sposoben premisliti, preden izvede kako 

dejanje. S sedmimi leti postane socialno bitje v pravem pomenu besede, saj je sposoben 

živeti v skupnosti, z njo komunicirati in sooblikovati vzorce in modele življenja. Zaveda 

se, da je moralna pravila mogoče spremeniti v demokratičnem dialogu, vendar pa se jih 

morajo potem res vsi držati. Na začetku te faze je njegov literarni okus nagnjen k 

domišljijskim besedilom, kot je pravljica, potem pa preide k fantastičnim pripovedim 

(Peter Pan, Pika Nogavička, Ostržek), ker že dojema nekoliko bolj zapletene značaje 

literarnih oseb (ne samo polarizirane). Še kasneje mu postane všeč pustolovska proza, 

predvsem zaradi želje po novem in razburljivem doživetju, zaradi sposobnosti razumevanja 

zapletene notranje zgradbe in zaradi potrebe po begu iz dolgočasnega sveta logike (prim. 

Kordigel Aberšek, 2008: 61). 

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb  

 

Otrok v tem obdobju svoje domišljijskočutne podobe literarnih oseb dopolni s podobami iz 

vsakdanjega življenja in z domišljijskimi predstavami, ki jih zasledi v medijih, še posebej 

gledanje filmov in risank na televiziji, dvd-jih. Sčasoma otrok pri ustvarjanju 

domišljijskočutnih podob upošteva tudi avtorjeve besedilne signale in jih nadgradi s 

prvinami iz svoje izkušnje in domišljije. Napreduje celo do te mere, da zaznava in razume 

besedilne signale, ki pripomorejo k bralčevi sestavi slike književnih oseb (karakterizacija 

književnih oseb). Pri posamezni književni osebi lahko zazna več značajskih lastnosti, prav 

tako pa zazna in razume značajsko lastnost, ki je v nasprotju z njeno značajsko oznako. 
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Tako bo razumel,da hudobna čarovnica, ki je pa lepa, še vedno ni pozitivna književna 

oseba (prav tam: 62).  

 

Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo 

 

Poleg tega, da je v tem obdobju potreba po podobnostih s književno osebo, ki predstavlja 

vrata za identifikacijo, vedno manjša, lahko opazimo tudi razvoj v smeri od konkretnega k 

abstraktnemu. Tako lahko identifikacijo sproži književna oseba, ki je mlademu bralcu 

podobna vsaj v eni konkretni lastnosti ali taka, katere življenjske okoliščine so podobne 

tistim v bralčevi realnosti. Na koncu obdobja so bralcu zanimiva polja enakosti, ki se tičejo 

želja, problemov, načinov reševanja problemov književne osebe z njim samim. Prav tako 

se lahko identificira s književno osebo, ki ima podobna čustva kot on sam.  

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb 
 

Sprva otrok v tem obdobju zaznava tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki so mu 

znani iz lastnih izkušenj. Ko nastopi sekundarna socializacija (npr. vstop v šolo), otrok iz 

varnega družinskega okoliša vstopi v svet odraslih in vrstnikov, ki so drugačni kot njegova 

družina in ki ne dopuščajo ali odpuščajo napake tako samoumevno kot družinsko okolje. 

Tako si otrok nabira socialne izkušnje in s tem, posledično, razume vedno širšo paleto 

motivov za ravnanje književnih oseb. Zaznava dve skupini motivov za ravnanje književnih 

oseb: motivi za ravnanje dobrih (plemeniti, junaški, herojski - robinzonska doba) in slabih 

književnih oseb. Otrok razume, da lahko dobra oseba naredi kdaj pa kdaj tudi kaj slabega, 

vendar nikoli namerno. Bistvo slabe osebe je po njegovem mnenju, da dela slabo in 

potemtakem si že zato, ker je slaba oseba, zasluži najkrutejšo kazen. Dobra oseba lahko 

slabi osebi brez slabe vesti prizadene kakršnokoli bolečino, krivico, tudi namenoma. 

Razume tudi ravnanje književne osebe, ki ni v skladu z ravnanjem, ki bi ga v podobni 

situaciji izbral sam. Razloge za ravnanje književne osebe lahko izpelje tudi iz književnega 

dogajanja - lahko predvidi del zgodbe, ki ga je po njegovem mnenju avtor pozabil zapisati. 

Na podlagi avtorjevih komentarjev, književnega dogajanja, dialoga in ravnanja skuša 

razumeti tudi psihološke lastnosti književnih oseb in psihološke motive za njihovo 

ravnanje (prav tam: 64).  
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Zmožnost privzemanja književnih perspektiv 

 

Ta zmožnost je povezana z otrokovo zmnožnostjo razmišljanja o razmišljanju drugih. 

Najprej mora razmišljati na ravni književnih oseb; kaj le-te razmišljajo o drugih književnih 

osebah (ali jih marajo, zakaj jih sovražijo, ljubijo, cenijo). Da lahko o vsem tem razmišlja, 

mora zaznati dovolj veliko število besedilnih signalov. To pa so avtorjevi podatki o tem, 

kaj književne osebe čutijo, kaj druga o drugi vejo in kaj želijo (na splošno in tudi v 

razmerju do vsake izmed književnih oseb). Nato pa mora še razmišljati na ravni 

pripovedovalca in na ravni njegove perspektive pri upovedovanju literarnega sveta. To 

lahko razume v okviru emocionalnih parametrov (ali je pripovedovalec književni osebi 

naklonjen, ali mu je smešna, ali ravna prav/narobe) ali pa v okviru informacijskih 

parametrov (kaj pripovedovalec o posamezni književni osebi ve). Druga ravnina 

perspektiv, ki jih lahko zazna bralec, tvori avtor z upovedovanjem literarnega sveta s svoje 

pripovedne perspektive. Tretja ravnina je ravnina bralčevega horizonta pričakovanj in ta je 

ključna, saj ima bralec za izpolnjevanje recepcijske vloge na voljo le tiste besedilne 

signale, ki jih dopolni v skladu s svojo zunajbesedilno izkušnjo in s svojim 

predrazumevanjem sveta. V tem obdobju bralec lahko privzame zorni kot ene same 

književne osebe; identifikacijske figure. Skozi njeno perspektivo opazuje in doživlja 

literarni svet do konca recepcijske situacije. Tako je na začetku obdobja, proti koncu pa 

bralci zaznavajo perspektive samostojno, ne da bi jih nanje kdo opozoril. Še več, zaznavajo 

lahko več književnih oseb, vendar jih med seboj še ne kombinirajo. Šele po 12. letu je 

bralec zmožen kombinirati več perspektiv v književnem besedilu, razumeti njihovo 

soodvisnost, generalno pripovedovalčevo in avtorjevo perspektivo (prav tam: 65-66).  

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora  

 

Da lahko bralec zaznava dogajalni prostor, mora poznati časovno pogojene omejitve in jih 

upoštevati. V sodobni mladinski prozi obširnih opisov in orisov ni veliko; razpršene v 

besedilu pa najdemo t. i. besedilne signale, ki dajejo podatke o dogajalnem prostoru.  

 

Bralec si mora v mislih oblikovati domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora tako, 

da poveže besedilo s prostori iz svojega življenja in iz drugih umetnostnih del, ki jih je 

prebral ali se srečal z njimi. Ko pa avtor dopolnjuje besedilo z neposrednimi opisi, se 

zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora vedno bolj razvija. V obdobju 

konkretnih, logičnih intelektualnih operacij bralec lahko loči realni in domišljijski svet in 
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tudi pravljični dogajalni prostor in dogajalni prostor v realistični pripovedi. Pri 

domišljijskem dogajalnem prostoru si bralec vzame vso domišljijsko svobodo, vendar pa 

pri tem daje prednost avtorjevi ustvarjalni domišljiji in jo dopolnjuje le na mestih, kjer je 

za to »prazen prostor«. Pri dogajalnem prostoru v realnih pripovedih pa otrok lahko 

upošteva nekatere omejitve, ki se tičejo zemljepisa, zgodovine … Bralec v tem obdobju je 

zmožen slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih hkrati. »Domišljijskočutno predstavo 

dogajalnega prostora si lahko, medtem ko teče dogajanje v drugem dogajalnem prostoru, 

shrani v spomin in si jo v nespremenjeni podobi prikliče v zavest, ko se literarno dogajanje 

preseli vanj« (Kordigel Aberšek, 2008: 67).  

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa 

 

Bralec v naivnopravljičnem obdobju  je sposoben literarni nekoč zaznavati kot književni 

čas, ko je književno dogajanje teklo po subjektivni miselni shemi (nekoč je živel kralj …). 

V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij pa »nekoč« razume kot čas pred 

današnjim, ko so ljudje živeli drugače kot danes, vendar vseeno po nekih zakonitostih, ki 

veljajo v realnem svetu. Poznavanje zgodovine je v začetku še zelo pomanjkljivo, vendar si 

otrok to znanje dopolnjuje z gledanjem risank in filmov, katerih dogajanje je umeščeno v 

katero izmed preteklih obdobij človeške zgodovine. To pa vodi do cele množice 

»zgodovinskih miselnih diapozitivov«, ki si jih otrok prikliče v spomin ob besedilnem 

signalu, ki naznanja književni čas, ki ni enak današnjemu (prav tam: 67-68).  

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 

 

 V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij so otroci zmožni spremljati ne 

samo književno dogajanje, ki ni v sintetičnem, kronološkem zaporedju, ampak tudi táko, 

kjer se prepletata kronološki in retrospektivni tok dogodkov. Tako lahko avtor v književno 

delo vgradi retrospektivne vložke in se vrača v preteklo dogajanje, v času potuje v 

preteklost …V primeru, da bralec v besedilu ne razbere vseh podatkov, potrebnih za 

razumevanje književnega dogajanja, si jih preprosto izmisli. Do konca tega obdobja večina 

otrok razvije zmožnost zaznavanja vzročno-posledične motivacije in motivov.  

 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo  

 

Razlikovanje med domišljijskim in realnim se ne zgodi preko noči, ampak gre za proces, ki 

traja in je pri različnih ljudeh različno dolgo. Buckingham postavlja notranje in zunanje 

kriterije kot pomoč pri odločanju, kaj je resnično in kaj domišljijsko.  
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V okviru notranjih kriterijev omenja:  

 otrokovo znanje o vrstah/zvrsteh/žanrih in njegovih značilnostih (kar se začne z 

Nekoč pred davnimi časi, je pravljica);  

 otrokovo znanje o tem, kako besedilo nastaja (prepoznavanje komunikacijske 

situacije: avtor, besedilo, bralec).  

Zunanji kriterij so:  

 otrokova socialna pričakovanja; v začetku so pomembnejša tista pričakovanja, ki so 

se oblikovala na podlagi otrokovih neposrednih socialnih izkušnjah v realnem 

svetu. 

Šele z zmožnostjo opažanja psihološke motivacije za ravnanje književnih oseb lahko mladi 

bralec v tem obdobju kot kriterij za določanje meje med domišljijo in realnostjo uporabi 

psihološko oceno o tem, ali je socialna situacija v besedilu psihološko verjetna. Ta kriterij 

uporabimo, kadar opisani dogodek presega našo zunajbesedilno izkušnjo. Otroci se naučijo 

uporabljati notranje kriterije prej kot zunanje. Z naraščajočo starostjo postajajo otroci pri 

tem vse spretnejši in pravzaprav se proces zaznavanja meje med resničnostjo in domišljijo 

nikoli ne konča (Buckingham, 1993, prim. Kordigel Aberšek, 2008: 70-71).  

V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij je otrok zelo dojemljiv za 

sprejemanje veliko sestavin književnosti. Sposoben je oblikovati domišljijskočutne podobe 

književnega časa, prostora in književne osebe, s katero se lahko identificira in hkrati 

razume tudi motive za njeno ravnanje. Razvija tudi zmožnost privzemanja književnih 

perspektiv in razmišljanja na ravni pripovedovalca. Morda si težko predstavljamo, kje ima 

pri vseh teh sestavinah mesto informacijsko-komunikacijska tehnologija. V praktičnem 

delu bo razvidno, da nam računalnik na interaktivni tabli v zelo kratkem času lahko pokaže 

dlje trajajoče dogajanje, nas popelje v preteklost in seznani z značilnostmi določenega 

obdobja. Pri obravnavi Grdega račka bi bila rast mladička od izvalitve pa do »preobrazbe« 

v prelepega laboda otrokom verjetno v veliko pomoč, saj bi dejansko videli, da je labodji 

mladič sprva zares sivkaste barve in se njegov kljun šele z rastjo obarva oranžno. Prav tako 

bi tudi realne dogajalne kraje otrokom s pomočjo računalnika lažje približali, saj ni nujno, 

da jih vsi poznajo. Pri obravnavi pravljice Moj dežnik je lahko balon bi bil posnetek leta z 

balonom nad Ljubljano povsem na mestu. Slikanje književnih oseb v programu Slikar ob 

upoštevanju njihovih lastnosti bi prav tako otroke zelo spodbudilo k poslušanju pravljice, 
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pa tudi ob primerjanju nastalih kreacij bi se otroci zavedli, kako različna so naša 

doživljanja in koliko domišljijsko-čutnih podob lahko ustvarimo za isto osebo.  

Igro vlog, kjer se otroci identificirajo s književno osebo, lahko posnamemo s kamero, si 

posnetke ogledamo ter jih analiziramo. Dopustimo, da vsak igralec po svoje razloži motive 

za ravnanje književne osebe in na podlagi tega tudi svoje reakcije. Kot se bo izkazalo v 

raziskavi, imajo devetletniki s privzemanjem perspektiv različnih književnih oseb še velike 

težave. Preleviti se v Jelko in pripovedovati, kaj vse vidi pod seboj med letom nad 

Ljubljano, je dokaj enostavno, dokler ne prispe do Klobučarije in se ne vrne med domače. 

Takrat se pojavijo novi govorci, ki naj ne bi vplivali na prvoosebnega pripovedovalca. 

Drugače je pri zaznavanju književnega dogajanja. Večina otrok brez težav opredeli, kaj se 

je zgodilo prej in kaj pozneje, kaj na začetku in kaj na koncu. Realnost in domišljijo pa 

lahko razlikujemo s pomočjo slik iz pravljice in ugotavljamo ali je stanje na sliki v 

realnosti verjetno ali izmišljeno.  

Naštetih je le nekaj možnosti razvijanja bralnih strategij s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Računalnik je v obdobju konkretnih logičnih operacij lepa 

priložnost za globlje dojemanje posameznih sestavin književnosti, seveda pa to pomeni 

tudi več priprav za učitelja doma.  
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2.3 PRAVLJICA 

2.3.1 OPREDELITEV PRAVLJICE 

Pravljice so po nekaterih značilnostih posebna literarna zvrst, vendar se v nekaterih 

značilnostih ujemajo z drugimi literarnimi zvrstmi pripovednega slovstva, zato so imeli 

številni avtorji nemalo težav pri opredelitvi; prav tako v slovenski strokovni literaturi ni 

enotne definicije.  

Leksikon Cankarjeve založbe - Literatura (1977) definira pravljico kot »pripoved o realnih 

pripetljajih, povezanih s čudnimi, fantastičnimi,  neverjetnimi dogodki«, ki je »močno 

prežeta z domišljijo in zakoreninjena v podzavestnem in mitičnem. Zanjo so značilna ostra 

delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila,  povezanost 

celotne narave in nadnaravnega (v obliki metamorfoz). Dogajanje je pogosto grozljivo, 

vendar je konec skoraj zmeraj srečen (kazen za hudobne in plačilo za dobre)«.  

Pravljico kot posebnost najbolj zaznamuje svobodnost: ni odvisna od stvarnosti ali 

predloge, ki bi jo ironizirala, vsako gradivo prilagodi svojim zakonom, junaki nimajo 

lastnih imen (niso individualizirani), niso ambivalentni - hudobni in dobri obenem, kraj 

dogajanja je shematiziran, čas in njegovo minevanje sta realtivizirana, junaki čudežno 

jemljejo kot samoumevno, človek vedno zmaga nad demonskim, »vse je na pravem mestu 

in ob pravem času« (Goljevšček, 1991: 43). Posledica svobode pravljice je t. i. 

razresničenje. To pomeni, da v simbolični obliki prikazuje temeljne občečloveške situacije, 

ki so največkrat problematične, se na koncu razrešijo. Pravljice rade pripovedujejo, da je 

»svet urejen, da tudi taki, ki jim nekaj manjka, doživijo srečanje s samim seboj; postanejo 

ljudje« (Učakar, 1999: 63). Zakaj srečen konec? Crnković trdi, da gre za epski čut za 

pravico in modrejše spoznanje, »da lahko po hudih preizkušnjah v pravem pomenu besede 

dokažemo srečo v obliki popolne izpolnitve človeškosti ne glede na vrsto preizkušnje« 

(Crnković, 1987: 27).  

2.3.2 ZGODOVINA ZAPISOVANJA LJUDSKEGA GRADIVA 

 

Ljudsko slovstvo, kamor spadajo miti, pripovedke, legende, pregovori, uganke, basni in 

seveda tudi pravljice, je dragocena zapuščina preteklosti, ki se je prenašala iz roda v rod. 

Skozi zgodovino si je mnogo zbirateljev zapisovalo te dragocenosti.  
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2.3.2.1 Raziskovanje ljudskega gradiva v Evropi 

Giovanni Francesco Straparola je leta 1550 v Benetkah izdal zbirko z naslovom Prijetne 

noči (Le Piacevoli notti), ki vključuje pripovedi, večinoma povzete po ljudskem izročilu. 

Prav tako v Italiji slabih sto let pozneje izide druga zbirka. Zbirka avtorja Giambattista 

Basileja, ki izide v letih 1634-36 v Neaplju, vsebuje celo nekaj pravljic z najstarejšo doslej 

znano obliko, drugim pa avtor doda značilen baročni slog, poln bogatih okraskov, ironije in 

humorja. V zbirkah obeh avtorjev pa lahko najdemo nekaj vzporednic s poznejšimi 

zbirkami bratov Grimm. 

Konec 17. stoletja zaznamuje še tretja zbirka, zbirka pravljic francoskega pisatelja 

Charlesa Perraulta, člana Francoske akademije, ki v strahu, da bi ga imeli za lahkotnega, 

leta 1697 izda knjigo Francoske pravljice pod imenom sina Perraulta d`Armancourja. 

Charles Perrault je tudi prvi zapisal nekatere izmed najbolj znanih pravljic, med drugim 

Rdečo kapico, Pepelko in Trnuljčico, in ostal med vsemi avtorji najbolj zvest ljudskemu 

izvirniku. Zbirke vseh treh avtorjev torej niso popolna slika ljudskih izvirnikov, saj ji ti 

dodajo svoj slog glede na obdobje, v katerem so nastale (prim. Kenda, 2007: 6).  

Zanimanje za pravljice v 18. stoletju se je okrepilo predvsem zaradi zbirke Jeana Antoina 

Gallanda Tisoč in ena noč po francosko, ki je izšla med letoma 1704 in 1712. Snov, ki jo je 

avtor prilagodil okusu svoje dobe, pa je povzeta po arabskih rokopisih in ustnih 

pripovedih. Zbirki je sledil val podobnih zgodb. Nekako v istem času so bile fantastične 

vilinske zgodbe aktualne tudi med damami s francoskega dvora in so jih vztrajno tudi 

ustvarjale (Mme DAulnoy, Mlle Lhẻritier, Mme de Murat, Mlle la Force) (prim. 

Goljevšček, 1991: 14). 

Pravi mejnik v zgodovini raziskovanja pravljice je po zaslugi bratov Grimm 19. stoletje. 

»Z njuno pomočjo pravljice postanejo predmet znanosti, saj sta bila prva, ki sta se poleg 

zbirateljstva ukvarjala tudi z vprašanjem njihovega izvora, funkcije, opredelitve itd.« 

(Goljevšček, 1991:15) in zato veljata za začetnika in utemeljitelja znanstvene metode 

zbiranja in zapisovanja ljudskega gradiva. V širši javnosti sta žal pogosto neupravičeno 

znana samo kot pravljičarja. S svojim delom sta Jakob Earl in Wilhelm Karl Grimm 

vplivala na raziskovanje pravljic vse do danes.  Najbolj znana sta po svoji znameniti zbirki 

Kinder-und Hausmärchen (Otroške in hišne pravljice), ki je bila izdana leta 1812, nato pa 

se je prevedena v številne druge jezike širila po vsem svetu. Vsekakor imajo njune 

http://www.wikipedija.orgjakob/
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pravljice pravo umetniško vrednost, zato sta si pridobila mnogo posnemovalcev in 

občudovalcev ter tako sprožila val navdušenja nad zbiranjem tega starodavnega ljudskega 

gradiva, ki se je razširil po Evropi. 

2.3.2.2 Raziskovanje ljudskega pripovedništva na Slovenskem 

 

Prvi, sicer redki in skromni zapisi ljudske proze izvirajo iz 9. stoletja. Bolj zgovorna od 

literarne je upodabljajoča umetnost, predvsem s svojimi umetninami v cerkvah. 

Pripovedništvo je bilo vse do 19. stoletja zapostavljeno predvsem na račun ljudskega 

pesništva, ki je bilo bolj priljubljeno. Primož Trubar je v 16. stoletju med drugim tudi prvi 

poimenoval različne zvrsti ljudske proze: »perpuvide, istorije, zgodene, eksemple, perglihe 

in basni« (Goljevšček, 1991: 35). Valvasor je v svoji v nemškem jeziku napisani Slavi 

vojvodine Kranjske zbral precej pripovednega blaga, nekaj zgodb je omenjenih tudi v 

pridigah Janeza Svetokriškega. Nekatere pozitivne spremembe na tem področju so se 

zgodile v obdobju romantike s pomočjo takratnih zbiralcev (Vraz, Korytko, Ravnikar), ki 

jih lahko štejemo za prve prave zbiralce. Njihovo prozo je takorekoč objavljal ves takratni 

slovenski tisk, žal je večina gradiva ostala neobjavljenega. V 19. stoletju se je zbiranje 

ljudske proze močno razmahnilo, vendar so bile objave še vedno neredne in nesistematične 

(prim. Kenda, 2007: 7). 

 

V 20. stoletju je zanimanje za zbiranje ljudskega blaga zaradi naraščajoče narodne zavesti 

znova oživelo. Veliko so na tem področju naredili nekateri učitelji, ki so s pomočjo svojih 

učencev zbrali pripovedke iz svojega okolja. Na teoretičnem področju pa je razprav o 

pravljicah razmeroma malo. Strokovnjake še vedno zanima bolj ljudsko pesništvo, v 

slovenskih zbirkah pa se vedno znova pojavljajo iste pravljice, medtem ko novih praktično 

skoraj ni. Ivan Grafenauer se je zanimal predvsem za ljudsko pesništvo, vendar je 

podrobno raziskal tudi pripovedke o Kralju Matjažu. K raziskovanju in zbiranju pravljic 

sta pri nas pripomogla še Milko Matičev, ki se je osredotočil na rezijanske pravljice, in 

Janez Rotar, ki se ukvarja z analizo pripovednih struktur. Ob tako malem številu 

raziskovalcev ostajajo slovenske pravljice bolj ali manj nenatisnjene, v številnih zbirkah, ki 

vedno znova izhajajo, pa se vedno znova pojavljajo iste pravljice (prav tam: 7). 
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2.3.3 ZNAČILNOSTI PRAVLJIC IN NJENE OBLIKE 

 

Pravljice so bile najprej izključno del ljudskega slovstva, kjer so se prenašale z ljudskim 

izročilom. Pravljice, ki so nekoč obstajale med ljudstvom, s pojavom tiska in pisane besede 

pa so bile tudi zapisane, se imenujejo ljudske pravljice. Ko so našle pot do zapisovalcev in 

zbiralcev, so se znašle v knjigah. Različne zbirke pravljic so krožile pa svetu in zasedle 

mesto v otroških srcih. Kmalu so začeli pisati pravljice, namenjene predvsem otrokom. 

Danes najdemo nepregledno zbirko vseh vrst pravljic, ki jih najnovejše antologije 

razdeljujejo v tri skupine: 

 ljudska pravljica, 

 umetna pravljica, 

 sodobna pravljica. 

2.3.3.1 Ljudska pravljica 

Ljudsko pravljico opredelimo kot vrsto pripovedi o čudežnih (pravljičnih) dogodkih, 

predmetih in osebah, kjer je po navadi zlo kaznovano in dobro nagrajeno. Zanjo je 

značilno, da so v njej shranjena sporočila, ki so povezana s človekovimi življenjskimi 

izkušnjami in domišljijsko obdarjenostjo. Je stvaritev ljudskega duha, ki se v njej ohranja 

iz roda v rod. V preteklosti, ko še ni bilo televizije, radia, interneta in še mnogo 

najrazličnejših javnih občil, so se ljudje kratkočasili tako, da so si izmišljali pravljice in si 

jih med različnimi priložnostmi pripovedovali med sabo. Tako so krožile od ust do ust, s 

popotniki in preseljevanjem ljudi so potovale iz dežele v deželo. Pri tem so se seveda 

spreminjale, saj so jih pripovedovalci prirejali po svoje, tako kot se zgodi z vsakim ustnim 

izročilom. V teh starih pravljicah so ljudje opisovali nedoumljive, skrivnostne sile okrog 

sebe, ki so jim pripisovali nadnaravno moč (bogovi, polbogovi, živali, rastline, nadnaravne 

sile, najrazličnejši predmeti …); v pravljicah pa so imeli svoje mesto tudi imetniki in 

preprosti ljudje, kralji in kraljice, princi in kraljične, čarovniki in čarovnice, pastirji in 

vitezi, sirote in mačehe, potepuhi in desetnice, hlapci in gospodarji, zmaji in druga čudežna 

bitja … Skoraj vedno vsebujejo tudi življenjski nauk, nasvet ali svarilo, kaj je dobro in kaj 

slabo. 

Ljudske pravljice pogosto razčlenjujejo na čudežne, živalske in realistične pravljice. V 

čudežnih pravljicah dejanje poganjajo nenavadne moči in različni čarovniški pripomočki, 

s pomočjo katerih si junak lahko pomaga in pride do končnega uspeha. Zanje je značilna 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudska_pravljica
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zabrisana meja med mogočim in nemogočim. Za živalske pravljice je značilno, da se 

dogajajo v živalskem okolju. V živalih, glavnih junakih, so vedno človeške lastnosti, ki pa 

so prilagojene konkretnim značilnostim posamezne živali (npr. lisica, jež, volk, medved, 

zajec...). Realistične/ novelistične pravljice so tiste, v katerih prihajajo na dan junakove 

spretnosti: iznajdljivost, zvitost, pridnost ipd.  

2.3.3.2 Umetna (avtorska) pravljica 

V nasprotju z bratoma Grimm, ki sta zapisovala pravljice ljudskega izročila (seveda v 

skladu s svojim časom), je Hans Christian Andersen (1805-1875) zajemal snov iz pravljic 

svoje dežele, vendar po spominu. »Nauk, ki ga je povzel po ljudskih pravljicah, mu je 

pomagal, da je sprostil domišljijo in spregovoril otrokom« (Rodari, 1996: 39). Poleg tega 

pa je Andersen pisal tudi povsem izvirne avtorske pravljice, ki nimajo nič skupnega z 

ljudskimi. Velikokrat je uporabil motive iz svojega življenja, prehajal pa je tudi na 

področje fantastične pripovedi in s tem vplival na celoten razvoj avtorskih pravljic.  

Razdelitev na avtorske in ljudske bi lahko še razčlenili na klasične ljudske pravljice 

(pravljice, ki sta jih zapisovala brata Grimm), klasične avtorske pravljice (pravljice H. 

Ch. Andersena) in sodobna pravljična/fantastična besedila. Danes spadajo pravljice in 

njim sorodne oblike v otroško oziroma mladinsko literaturo.  

2.3.3.3 Sodobna pravljica  

Sodobna pravljica je izraz za umetne/avtorske pravljice, nastale v sodobnem času. Model 

je nekoliko izpodrinil klasično umetno pravljico, vendar te še kljub temu nastajajo. V 

uporabi so bili številni izrazi, ki poimenujejo sodobno umetno pravljico (moderna, 

fantazijska, anti-pravljica), vendar Kobetova vidi prilastek »sodobna« kot ustreznejši 

(Kobe, 1999a: 5), saj poudarja, da je dogajanje v teh pravljicah postavljeno v sodobni 

prostor in čas, v primerjavi z izrazom »moderna pravljica« pa je izraz »sodobna pravljica« 

širši (prav tam: 5). Izraz sodobna pravljica označuje dva tipa besedil: kratko sodobno 

pravljico in fantastično pripoved.  

Kratka sodobna pravljica obsega največ deset strani. Kobetova glede na glavni literarni 

lik loči: (1) pravljice z otroškim literarnim likom, (2) z oživljeno igračo oziroma z 

oživljenim predmetom kot glavnim likom, (3) s poosebljeno živaljo, (4) s poosebljeno 

rastlino, (5) s poosebljenim nebesnim telesom ali pojavom in (6) z likom iz ljudskega 
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izročila (Kobe, 1999a:6). Od teh različic kratke sodobne pravljice zazvzema osrednje 

mesto sodobna pravljica z otroškim glavnim likom, saj so navsezadnje otroci tisti, ki so jim 

pravljice namenjene. V njej se motivi, tema in snov nanašajo na otroško domišljijo in igro. 

Dogajanje je skrčeno na utrinek iz otrokovega vsakdanjika. Glavne osebe so sodobni 

mestni otroci v sodobnem mestnem svetu z vsemi sodobnimi tehničnimi pojavi. Dogajanje 

je tu dvoplastno; pri tem je irealni svet eksistencialno pomembnejši. Soočenje realnega in 

domišljijskega sveta poteka na dva načina: dogajanje ostaja v enem samem svetu ali pa je 

dvodimenzionalno v dveh različnih med seboj ločenih svetovih, pri čemer je vzrok za vdor 

irealnega v realni svet realen. Avtor prek vsevednega pripovedovalca vzpostavlja stik z 

otrokom. 

Fantastična pripoved je posebna oblika sodobne pravljice. Gre za daljša besedila, ki 

obsegajo 100-200 strani, zato so namenjena predvsem starejšemu bralcu. Zahtevnejša so 

tudi jezikovno-slogovno in oblikovno-kompozicijsko. To so nedvomno avtorska dela in ne 

spadajo v ljudsko zakladnico. V primerjavi s pravljico, ki ji pripada čudežno, fantastična 

pripoved temelji na fantastiki. Glavni junaki so največkrat sodobni otroci, izhodišče je 

njihova resničnost, ki pa se prav preko njih vsakič znova spremeni v irealni, osvobojeni 

svet, ki je drugim predstavnikom realnega sveta ali nedostopen ali nerazumljiv. Zanjo so 

po Crnkoviću značilni »poleg otroškega glavnega junaka še nesmisli, parodiranje, besedne 

igre in naivnost« (Crnković, 1987: 28).  

Mnenje raziskovalcev je enotno, ko gre za vprašanje izvora fantastične pripovedi. S prvim 

primerom te oblike pripovedi, Alico v čudežni deželi pisatelja Lewissa Carrolla, se ponaša 

Anglija, tej pa sledijo še druge pripovedi (Medved Pu, Peter Pan, Pika Nogavička). 

 

 

2.3.4 PRAVLJICE V ELEKTRONSKIH MEDIJIH 

SSKJ opredeljuje »medij« pod tretjim pomenom kot sredstvo, oziroma pripomoček in v 

primeru navaja televizijo kot medij za informiranje ljudi, dramatiko kot izpovedni medij 

ipd. Pod kvalifikatorjem publicistično je naveden primer množični mediji časopisje, radio, 

televizija.  
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Veliki splošni leksikon v osmih knjigah iz leta 1997 pod geslom »množični mediji« kot 

najpomembnejše navaja: časnik, časopis, knjiga, radio, televizija, film in fotografija.  

V leksikonu CZ - Družboslovje (1986) je pod geslom »mediji« zapisan pomen  

posredovalci sporočanja, obveščanja in označen napotek k sredstvom množičnega 

obveščanja. Tem pa sledi razlaga, da so to tehnična sredstva (tisk, radio, film, televizija), ki 

služijo za obveščanje množic.  

 

2.3.5 PRAVLJICE NA TELEVIZIJI 

Novi avdio-vizualni načini komuniciranja, ki se vedno bolj intenzivno pojavljajo, 

povzročajo, da postajajo človek, njegovo dojemanje sveta in družba drugačni. Televizija po 

priljubljenosti splošnega človeškega okusa vodi pred drugimi mediji. »Zgodbe s 

televizijskega ekrana ali filmskega platna so namreč prilagojene zakonitostim vizualnih 

medijev. Brano govorjeno besedilo ni več najpomembnejše, pomembnejše postanejo 

podobe. Pri televiziji dobimo občutek, da besedilo spremlja sliko, medtem ko je pri knjigah 

ravno obratno: slike/ ilustracije spremljajo besedilo« (Kante, 2004: 37). Glede na to, da je 

bilo prvotno ljudsko gradivo govorjeno in je čar pravljic in njej podobnih zvrsti v besedi, 

potem je jasno, da pomeni televizija v tem smislu siromašenje besednega dela pravljic, ki 

še najbolj razvija (otrokovo) domišljijo. »Lahko bi pomislili, da je pradavna magija v 

pravljicah nekoliko obledela ob sodobnih pravljicah, ki nam jih kar naprej ponuja mešalec 

možganov - mali ekran« (Umek, 1992a: 7). Vili Vuk trdi, da televizija predstavlja nujno 

stopnjo »v človekovem vizualnem čutenju in spoznavanju sveta«, saj »začetni koraki 

otrokovega vstopanja v spoznavanje sveta temeljijo na podobi. Skozi likovno interpretacijo 

zgodb se otroka najprej oprijemlje nerealen svet, zapisan z intenzivnimi in poudarjenimi 

barvami« (Vuk, 1981: 42). 

Izrazno sredstvo televizije je torej najprej slika in nato še beseda. Izdelki, namenjeni avdio-

vizualnim medijem, predvsem prikazujejo in manj pripovedujejo. Na televizijskih zaslonih 

se pravljice in njej podobne zvrsti pojavljajo v obliki risanke, lutkovne igrice, igranega 

filma ali najredkeje kot neposredna pripoved.  

Risanke oziroma risano-animirani filmi so najbolj razširjena oblika prenosa pravljičnih 

vsebin na televiziji. Po prepoznavnosti prednačijo risanke Walta Disneyja, ki je med 

drugim posegel tudi v zakladnico klasičnih knjižnih pravljic, v katerih je najpomembnejša 
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učinkovita upodobitev zgodbe. Risanke imajo lahko obliko celovečernega filma ali 

nadaljevank oziroma nanizank. 

Lutkovne igrice oziroma lutkovne pravljice so manj razširjene od risank, vendar v  

otroškem programu dokaj pogoste. Njihova glavna značilnost so lutke. Največkrat gre za 

posnetek lutkovne predstave iz kakega gledališča, včasih pa so to prav za televizijo 

prirejene pravljice ali zgodbe. Ena najbolj odmevnih domačih lutkovnih televizijskih 

pravljic so bile Zverinice iz Rezije iz sredine 70. let 20. stoletja. Kot primer tuje lutkovno-

televizijske oddaje, ki je vključevala tudi prvine pravljic, pa naj navedem Telebajske (prim. 

Kante: 38).  

Pravljice v obliki igranih filmov so pri nas dokaj redki. Najbolj znane pravljične filme so 

posneli v Hollywoodu, vendar so ti velikokrat tako spremenjeni, da posamezni deli zgodbe 

izgubijo svojo prvotno obliko. Že od samih začetkov filmske umetnosti so bile klasične 

pravljice pogost predmet ekranizacije.  

Neposredna pripoved pravljic je na televiziji zelo redka prav zaradi prej omenjene 

pomembne televizijske funkcije prikazovanja. Pripovedovalec zgodb mora biti v tem 

primeru igralec, ki z različnimi pripomočki ali obrazno mimiko ohranja napetost pripovedi. 

Televizijska pripoved mora biti gledljiva (prav tam: 38).   

Vedno bolj razviti elektronski nosilci zvoka in slike prav tako kot televizija omogočajo in 

spodbujajo širjenje vizualno podprte pripovedi. Za razliko od televizije pa je z njimi 

uporabnikom omogočen dostop do posameznih vsebin ob kakršnem koli času. Pogoj je le 

ustrezna tehnična oprema.  

 

2.3.6 PRAVLJICE NA SVETOVNEM SPLETU 

 

Svetovni splet (internet) je danes skorajda nepogrešljiv. Ne samo mladim in odraslim, tudi 

starejše in otroke skušamo na vsakem koraku izobraziti za njegovo smiselno uporabo. Kot 

vse drugo, lahko na svetovnem  spletu najdemo tudi pravljice. Kaj se zgodi, če v iskalnik 

vpišemo besedo pravljica ali pravljice? Odprejo se številne povezave, kjer lahko najdemo 

najbolj raznovrstno ponudbo pravljic; od zgolj seznamov pravljic do zapisov različnih 

ljudskih in avtorskih pravljic ter zgodb, pa od spletnih klepetalnic, igric, delavnic, 
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natečajev in do široke ponudbe spletnih trgovin. Naj naštejem nekaj zanimivih slovenskih 

spletnih strani:  

http: //www.pravljice.com/ 

http: //www.pravljica.net/  

http://www.pravljice.org/pravljice/ 

http: //www.otroci.org/pravljice/ 

http://www.omnibus.se/beseda/pdf/045-6.pdf 

http://www.zupca.net/ 

http://www.spomincice.si/ 

http: //www2.arnes. si~zkolen/Muri.htm/ 

http://www.apdi.eu/program-knjigobube/ 

http: //zvoncek.com  itd. 

 

Nekatere strani so izdelali avtorji različnih pravljic in jih v celoti ali delno objavili na 

spletu (celo z ilustracijami), pogosto pa pravljice objavljajo zbiralci in ustvarjalci otroških 

spletnih strani. Večina strani je izdelana tako, da lahko starši otrokom brez pretiranega 

iskanja v hipu zavrtijo pravljico, risanko ali »odprejo knjigo« kar na enkranu. Na 

svetovnem spletu najdemo slovenske, pa tudi veliko prevedenih in sinhroniziranih pravljic.  

 

2.4 RAČUNALNIK 

 

»Računalnik pravzaprav združuje vse doslej znane medije: govor, igro, tisk, sliko in zapis 

zvoka. Torej bi moral biti najbolj idealen prenosnik vseh vrst umetnosti, tudi tistega, kar 

danes imenujemo književnost. Morda bo umetnosti celo združil v eno samo« (Novak, 

1998: 72).  

V zgodnjih šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so mnogi raziskovalci, kot 

sta Skinner in Papert, računalnik videli kot obljubo za boljše izobraževanje. Kljub temu, da 

so pri raziskovanju programske opreme za izobraževanje pogosto naleteli na negativne 

odzive, je dandanes popolnoma jasno, da psihološke, izobraževalne in druge teorije skupaj 

z računalniško znanostjo omogočajo bolj učinkovito učenje in poučevanje (Mavrikis, 2001 

v Ovsenik, 2008: 25). 

http://www.zupca.net/
http://www.spomincice.si/
http://www.apdi.eu/program-knjigobube
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2.4.1 KRATKA ZGODOVINA RAČUNALNIKOV V IZOBRAŽEVANJU 

(prim. Roblyer, 2003 v Ovsenik, 2008: 26-28)
3
 

Obdobje pred mikroračunalniki  

 1950 – prva uporaba računalnika v izobraževanju (računalniški letalski simulator za 

trening pilotov pri MIT-u); 

 1959 – prva uporaba med osnovnošolskimi otroki (binarna aritmetika na IBM 650); 

 1960-1970 – uporaba na univerzah (študentje 22-ih univerz uporabijo terminalski 

sistem za učenje programiranja, razvoja programov in načinov za širjenje le-teh); 

 začetek 1970 – povečano zanimanje za pouk s pomočjo računalnika, prvi računalniški 

sistem, namenjen poučevanju (IBM 1500), prvi miniračunalnik za poučevanje; 

 pozna 70. leta – pojavita se družbi, ki prevladujeta na področju izobraževalnega 

računalništva (Computer Curriculum Corporation in Control Data Corporation); Don 

Bitzer razvije terminal s plazemskim zaslonom, posebno oblikovano tipkovnico ter 

sistem Tutor. 

Obdobje mikroračunalnikov  

 1977 – v šolah se pojavijo prvi mikroračunalniki (terminalski sistemi se umaknejo 

namiznim); spreminja se vloga računalnika v šolah; računalnike začnejo uporabljati 

tudi učitelji v razredih; šole pričnejo uporabljati nekatere administrativne aplikacije); 

  zgodnja 80. leta – začne se oglaševanje programske opreme; začne se gibanje za 

računalniško pismenost; 

 od leta 1985 se računalniška pismenost pojavlja v učnih načrtih, vendar se okoli leta 

1990 iz njih umakne, pojavi se Logo in z njim gibanje reševanja problemov; 

 1980-1990 – pojavijo se integrirani sistemi za učenje; šole ugotovijo, da so za 

računalniško podprt pouk mrežni sistemi finančno bolj ugodni kot posamezni 

mikroračunalniki;  

 1991 se učni načrti začnejo nagibati k metodam, ki so manj strukturirane in pri katerih 

učitelj ne podaja snovi neposredno, različni ponudniki programske opreme pa 

                                                           

3
 Zgodovinski pregled se nanaša predvsem na področje ZDA. Menimo, da je drugod po svetu do sprememb 

prihajalo z različnimi časovnimi zamiki. 
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oblikujejo mrežne sisteme (npr. multimedijski učni sistem, odprti učni sistem), ki jih 

učitelji lahko vključijo v poučevanje. 

Obdobje Interneta  

 1994 – rojstvo svetovnega spleta (World Wide Web); čeprav so tekstovno različico 

Interneta uporabljali na univerzah že od leta 1980, je program Mosaic omogočil ogled 

informacij kot kombinacijo slik in besedila; učitelji so hitro prepoznali moč Interneta: 

dostop do ljudi in informacij, možnost pošiljanja in sprejemanja multimedijskih vsebin 

ter naraščajoča simulacija realnosti; 

 1998 – ISTE (The International Society for Technology in Education) podpre NETS 

(National Eduactional Technology Standards) za učence, učitelje in kasneje tudi za 

šolsko administracijo; 

 od leta 2000 dalje – vse bolj se uveljavlja učenje na daljavo na vseh stopnjah 

izobraževanja; videokonference in druge oblike komuniciranja postajajo vsakdanjost. 

2.4.1.1 Uporaba informacijsko–komunikacijske tehnologije v slovenskem izobraževalnem 

sistemu 

O informacijsko-komunikacijski tehnologiji (v nadaljevanju IKT) je bilo napisanega 

marsikaj, toda še vedno se najdejo ljudje, ki ob omembi besede IKT onemijo, saj ne 

razumejo, kaj sama beseda pomeni. V literaturi najdemo različne definicije pojma IKT. V 

širšem pomenu IKT predstavlja sredstva, orodja, sisteme in tehnike oziroma je definiran 

kot vse elektronske aparature, npr. računalnik, internet, DVD-zapisovalnik, kalkulator, 

televizija, interaktivni kabelski sistem, teletekst, multimedijski komunikacijski sistemi itd. 

(Šooš, 2011: 4). 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so v slovenske srednje šole uvedli delo z 

računalnikom, v osnovne šole pa so računalništvo vpeljali sredi osemdesetih let kot učenje 

in uporabo Loga. Leta 1980 je postalo računalništvo obvezen predmet v srednjih šolah, v 

osnovnih šolah pa vse do danes ostaja le kot izbirni predmet. Ivan Gerlič s sodelavci vsaki 

dve leti za potrebe Ministrstva za šolstvo in šport preuči stanje in trende uporabe 
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računalnikov v slovenskih osnovnih šolah
4
. 

 
Iz raziskav v časovnem obdobju od leta 1988 

do 2003 izhajajo naslednje ugotovitve (Mori, 2007: 11): 

 »Računalnik ima pri pouku večine predmetnih področij slovenskih šol že svoje mesto, 

in to na predmetni ter vse več tudi na razredni stopnji. 

 Zelo viden je negativni trend izvajanja fakultativnega pouka in interesnih dejavnosti 

računalništva. 

 Računalnik se je do leta 1994 pri pouku največ uporabljal v učnih oblikah množičnega 

dela, v novejšem času pa je viden pozitivni trend samostojnega dela z računalnikom 

sodobnejših učnih oblik. 

 Računalnik se večinoma uporablja v posameznih delih učne ure (najpogosteje za 

obravnavo nove snovi), še vedno pa je zelo malo celovitega pristopa. 

 Učitelji in ravnatelji imajo še vedno premalo specialnodidaktičnih znanj o uporabi 

računalnika pri pouku in v šolstvu nasploh. 

 Največji pozitivni trend zasledimo v letu 2000 pri uporabi multimedije in 

interneta.Učitelji in učenci imajo zelo pozitiven odnos do uporabe računalnika pri 

pouku, ki se odraža tudi v stalnem izrazitem pozitivnem trendu. 

 Računalnik se uporablja v dejavnostih, ki spremljajo izobraževanje, toda najpogosteje 

le v 

osnovni administraciji in finančnem poslovanju, premalo pa se izrabljajo celovitejše 

možnosti uporabe.« 

2.4.2 VPLIV IKT NA ZNANJE, MOTIVACIJO IN UČENJE 

Uporaba IKT v osnovnih šolah neprestano narašča in postaja pogost in učinkovit del 

poučevanja in učenja. Učenčeve sposobnosti na področju IKT se skozi celotno 

osnovnošolsko izobraževanje izboljšujejo in, kot dokazujejo mnoge raziskave, vplivajo na 

učno uspešnost in dosežke na različnih učnih področjih. 

                                                           

4
 Raziskave so usmerjene predvsem na didaktični vidik, saj uvajanje računalnika že od samega začetka 

spremljajo pričakovanja, da bomo mogli z njegovo pomočjo pouk kakovostno spremeniti (Gerlič, 2003, v: 

Mori, 2007). 
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Ugotovili so, da delo z računalnikom omogoča pozitivno socialno interakcijo in čustveno 

rast. Učenci veliko bolje komunicirajo z odraslimi, kadar se učijo z računalnikom. V drugi 

raziskavi se je pokazalo, da je interakcija med učenci zelo dobra zlasti kadar delajo v parih, 

in da pripomore k razvoju pozitivnih čustev ter novih oblik sodelovalnega učenja (prim. 

Mori, 2007: 12-13). Uporaba računalnika močno prispeva tudi k uspešnemu delu učencev 

na motivacijskem in intelektualnem področju. Učitelji na podlagi učnih ciljev izberejo 

ustrezne programe, ki omogočajo, da se učenci učijo v lastnem tempu učenja (Murphy, 

DePasquale, McNamara, 2003). Zanimivo je, da pri delu z računalnikom učenci bolj 

konstruktivno komentirajo delo svojih sovrstnikov. Prav tako raje upoštevajo mnenje 

sošolca, eksperimentirajo, spreminjajo, saj jim računalnik omogoča, da se lahko vrnejo na 

svojo zamisel, če to kasneje želijo. »Pri delu z računalnikom pride tudi do konfliktov. 

Kadar delajo v paru, se morajo dogovoriti o delu. Ob tem pa se lahko oblikujejo ustrezna 

pravila in dogovori, ki jih posameznik razume kot zaščito njegovih pravic in jih zato tudi 

spoštuje« (Čampa, 2002: 83). 

Mnoge raziskave (Kington idr., 2003; Passey idr., 2003, v: Ovsenik, 2008: 30) govorijo o 

pomembni vlogi računalnika pri motiviranju učencev za učenje, ohranjanju daljše 

koncentracije, individualizaciji učenja in spodbujanju konceptualnega učenja. Potrebno pa 

je omeniti, da ni zgolj uporaba računalnika tista, ki pozitivno vpliva na izobraževanje. 

Pomembno je, na kakšen način jo vključimo v pouk, kakšno obliko dela izberemo, kako 

predhodno pripravimo učence, kako dobro smo sami usposobljeni za delo z računalnikom. 

Nekateri učitelji vidijo računalnik kot sredstvo za izboljšanje učenja pri tistih učencih, ki so 

bili prej zapostavljeni ali so dosegali slabe rezultate. Pogosto omenjajo tudi večjo 

delavnost in boljšo predstavitev dela, kar naj bi bilo povezano z večjo samozavestjo in 

motivacijo učencev (Comber idr., 2002, Pittard idr., 2003 v: Ovsenik, 2008: 31).  

V raziskavi o vplivu IKT na učenje so Punie, Zinnbauer in Cabrera (Progress towards the 

Lisbon objectives in Education and Training, 2007) poročali, da ima IKT v splošnem sicer 

pozitiven vpliv na učenje, vendar pa do danes še ni v nobenem pogledu bistveno 

spremenila procesov poučevanja v šolah in uporaba IKT v organizacijskem pogledu še ni 

dosegla najvišje ravni. Avtorji poudarjajo, da obstajajo sicer dobri predpogoji za uporabo 

IKT v namene posredovanja znanja, komunikacije in sodelovanja med šolo in domačim 

okoljem, vendar pa je bil do sedaj pozitivni vpliv le na zmerni ravni. Božnar (2004: 2) v 

svojem članku celo opozarja na slabosti, ki jih prinaša IKT v izobraževalnem procesu. 
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Oprema IKT namreč ni sposobna empatije in odzivanja na trenutno učno strategijo ali 

ozračje v razredu, prav tako ne more nuditi topline v medčloveških odnosih in se 

prilagajati učenčevemu trenutnemu razpoloženju in njegovim problemom. IKT deluje 

mehansko brez spontanih povratnih informacij in ne omogoča celostne komunikacije. 

2.4.2.1 Vključevanje izobraževalne programske opreme v poučevanje in učenje 

 

Vse od takrat, ko so ljudje spoznali potencialno moč računalnika v hitrem in sistematičnem 

reševanju nalog, poteka neprestano raziskovanje in preizkušanje njegovih zmožnosti z 

namenom izboljšati oziroma preseči eno od funkcij učitelja. Če računalniške programe 

pišejo tako, da lahko naredijo praktično vse, zakaj ne bi mogli programirati računalnikov 

tako, da bi lahko poučevali? O tem vprašanju so mnogo govorili predvsem v letih 1960-

1970, kasneje pa je bilo vse manj govora o tem, da bi računalniki nadomestili učitelja. 

Danes je jasno, da učitelj bolj ali manj ohranja svojo tradicionalno vlogo, medtem ko 

najrazličnejša programska oprema poučevanje in učenje bogati na različne načine, 

predvsem pa učiteljem daje večjo moč. 

Izobraževalni računalniški programi so aplikacije, ki so jih izdelali posebej z namenom, da 

podajajo ali pomagajo učencu pri spoznavanju oziroma učenju o neki temi. Čeprav tudi 

programi, ki jih uporabljamo za delo z besedilom ali razpredelnicami, lahko obogatijo 

poučevanje, jih običajno ločujemo od izobraževalne programske opreme, saj jih prvotno 

uporabljamo v druge namene. Izobraževalna programska oprema pa je namenjena zgolj za 

poučevanje oziroma za podporo učnim aktivnostim (prim. Ovsenik, 2008: 33). 

 

Zaradi različnih funkcij, ki jih ima takšna programska oprema, se je pojavila potreba po 

razvrščanju le-te v različne skupine. Običajno jo delimo na programe za urjenje (drill and 

practice), vodeno učenje (tutorial), simulacije (simulation), izobraževalne igre 

(instructional games) in reševanje problemov (problem solving).  

 

Programska oprema za urjenje  

 

Programi za učenje prinašajo vaje, pri katerih učenci rešujejo posamezne primere, običajno 

enega naenkrat in pri tem takoj dobijo povratno informacijo o pravilnosti rešitve. Ta se 

pojavlja v različnih oblikah: preprost napis »Pravilno« ali »Poskusi še enkrat«, animiran 

prikaz, besedna razlaga ali preprosto nadaljevanje z drugo nalogo.  
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Naprednejše oblike programov za urjenje učencem ponudijo zahtevnejšo stopnjo
5
 (potem, 

ko so pravilno odgovorili na določeno število vprašanj na predhodnji, lažji stopnji) ali jih 

celo pošljejo na predhodno stopnjo, če imajo preveč napačnih odgovorov. Prehodi med 

stopnjami so običajno jasni (prim. Roblyer, 2003 v: Ovsenik, 2008: 35). 

  

Programe za urjenje učitelji lahko uporabijo vedno, kadar se jim zdi, da učenci potrebujejo 

vajo v obliki učnega lista. Prednosti v primerjavi z vajami na listu so naslednje:  

 

 takojšnja povratna informacija: kadar učenci rešujejo naloge na učnem listu, 

običajno ne vedo takoj, ali so jih rešili pravilno: zgodi se, da si zapomnijo napačne 

rezultate, saj popravek vidijo šele kasneje; 

 motivacija: mnogo učencev zavrača naloge na učnih listih bodisi zato, ker delajo 

veliko napak in jih to odvrne od vaje, bodisi zato, ker še nimajo dovolj razvitih 

sposobnosti pisanja ali ga ne marajo; 

 učitelju prihrani čas: učiteljem ni potrebno pripraviti, oziroma oceniti nalog - učenci 

jih opravijo samostojno, učitelji pa v tem času lahko opravijo druge naloge.  

 

Pri vključevanju v pouk moramo paziti predvsem na določitev časovnega okvira (10-15 

minut na dan je za posameznega učenca dovolj, saj se pri daljši vadbi začne dolgočasiti 

oziroma vadba ni več učinkovita) ter na organizacijo vadbe (zaradi povratne informacije 

naj bi bila individualna, kar je v primeru premajhnega števila računalnikov težko doseči in 

moramo pouk oblikovati na druge načine, npr. kot delo v skupinah, po postajah ...). Prav 

tako ni nujno, da vadijo vsi učenci - nekatere vaje lahko ponudimo le učencem, ki 

določenih sposobnosti še nimajo razvitih (prav tam: 35). 

 

Programska oprema za vodeno učenje 

 

Programska oprema za vodeno učenje deluje kot učitelj: po korakih (učnih sekvencah) 

podaja vse potrebne informacije in navodila za delo (vsebinske povzetke, razlage, vaje, 

povratno informacijo in oceno). Običajno je mišljeno, da učenec za delo poleg programske 

opreme ne potrebuje ničesar več. Namenjena je učencem, ki so že dobri bralci (starejši 

                                                           
5 Nekaj sposobnosti, ki jih učenci lahko pridobijo in utrjujejo s programi za urjenje: avtomatičen priklic 

aritmetičnih dejstev (potreben pri višjih matematičnih procesih), hitro tipkanje, pravilna stavčna struktura, 

pravopis, osnove slovnice (Roblyer, 2003). 
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učenci, odrasli), mlajšim učencem je program potrebno prilagoditi s slušnimi razlagami in 

bogato grafiko. 

Programe za vodeno učenje uporabljamo v različnih razrednih situacijah, namenjeni so 

individualnemu delu. Pogosto so učinkoviti v primerih, ko je učitelj že razložil učno snov, 

vendar je nekateri počasnejši učenci niso razumeli. V tem primeru lahko preko programa 

še enkrat v lastnem tempu predelajo učno snov in z vajami preverjajo svoje znanje. Dobro 

oblikovani programi se v kombinaciji z drugimi metodami uporabljajo tudi za učenje na 

daljavo. V zadnjem času jih zasledimo na spletnih straneh ponudnikov različne programske 

opreme, kjer po korakih razlagajo uporabo določenega programa
6
. Programi za vodeno 

učenje so deležni podobne kritike kot programi za vadbo - očitajo jim predvsem zaviranje 

učenčeve ustvarjalnosti in raziskovalnega učenja. Ker je pripraviti dober program za 

vodeno učenje zelo zahtevna naloga, kritiki opozarjajo na pogosto trivialnost (veliko 

programov po ocenah strokovnjakov ne ustreza zahtevanim kriterijem). Na tržišču jih je 

precej manj kot drugih vrst izobraževalne programske opreme. Vzrok je predvsem v 

zahtevnosti priprave: dober program za vodeno učenje zahteva široko raziskavo o tem, 

kako metodično predstaviti neko vsebino, kakšne cilje naj bi dosegli s programom, kako 

najbolje razložiti in predstaviti osnovne koncepte, pogoste napake, ki jih delajo učenci pri 

neki vsebini, kako oblikovati povratno informacijo (prim. Roblyer, 2003 v: Ovsenik, 2008: 

36). 

 

Simulacije  

Simulacija je računalniški model resničnega ali imaginarnega sistema, namenjen 

poučevanju  

delovanja le-tega. Uporabniki pogosto sami izberejo naloge, ki jih bodo rešili, prav tako 

tudi vrstni red reševanja. Alessi in Trollip (2001, Roblyer, 2003 v Ovsenik, 2008: 36) 

simulacije delita v več skupin:  

 fizične (uporabniki upravljajo s predmeti in pojavi na zaslonu, npr. izvajajo kemične 

poskuse); 

                                                           

6
 Takšno vodeno izobraževanje ima veliko prednosti: učenec sam izbere, kateri del izobraževanja potrebuje, 

kdaj ga bo izvedel, v kakšnem tempu (lahko se vrača k predhodnim lekcijam) ... Običajno na začetku lekcije 

predstavijo cilje in vsebino, lekcije si sledijo od preprostih (razlage in prikazi najosnovnejih funkcij 

programa) do bolj kompleksnih (zahtevnejše funkcije), na koncu vsake so podani ključni pojmi in kratek test 

za preverjanje lastnega znanja.  
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 ponavljajoče (upočasnijo ali pospešijo procese, ki običajno minejo prehitro oz. trajajo 

predolgo, da bi jih lahko opazovali, npr. učinek okoljskih faktorjev na ekosistem); 

 proceduralne (učijo primerno zaporedje korakov za izvedbo določenih postopkov, npr. 

diagnostični programi za reševanje medicinskih problemov, simulatorji letenja ...); 

 situacijske (uporabniki dobijo hipotetični problem, ki ga nato rešujejo: znane so 

simulacije uporabljanja na borznem trgu, vodenja nekega posla).  

Večina učiteljev simulacije vidi kot uporabno orodje, vendar se vseeno pojavljajo določeni 

dvomi predvsem v zvezi z natančnostjo simulacij: učenec bi lahko dobil napačne predstave 

o nekem sistemu, saj mu simulacija ponuja le kontrolirane situacije. Brez izkušenj v 

realnosti bi si lahko ustvaril napačen občutek, da je sposoben obvladati vse situacije. Nujno 

je torej uporabo simulacij na določeni točki nadgraditi z izkušnjami v realnosti. Poudarjajo 

tudi, da je predvsem pri mlajših učencih pomembno, da morajo najprej situacijo zaznati z 

vsemi petimi čuti, ne pa neposredno na računalniškem zaslonu. 

 

Kljub izraženim dvomom v uporabnost simulacij je potrebno poudariti prednosti, ki jih 

prinašajo (prav tam: 36):  

 prihranijo čas (v primerih, ko gre za študij o rasti, razvoju živih bitij in drugih 

dolgotrajnih procesih);  

 upočasnijo procese (v primerih, ko gre za obravnavo procesov, ki so zaradi hitrosti 

običajno skriti človeškim očem); 

 pritegnejo pozomost učencev (ko sodelujejo pri izvajanju procesov in vidijo rezultate 

svojega dela);  

 omogočajo varno eksperimentiranje; 

 nemogoče stvari naredijo mogoče (učitelji pogosto učencem ne morejo omogočiti 

dostopa do nekega vira oziroma situacij, simulacije pa vse to omogočajo); 

 prihranijo denar in druge vire (material za poskuse, živa bitja ...); 

 omogočajo ponavljanje z različnimi rešitvami, načini;  

 omogočajo kontrolo nad situacijami (v realnem življenju pogosto prihaja do neprijetnih 

situacij, ko se učenec prvi sooči z neko nalogo).  

 

Na trgu najdemo kar nekaj simulacijskih programov, največ za področje naravoslovja. 

Zaradi hitrega tehnološkega razvoja so vedno boljše na grafičnem področju, izboljšujeta se 

varnost in kontrola, vedno več je interaktivnih vsebin.  
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Izobraževalne igre 

Izobraževalne igre so več kot motivacijsko sredstvo, saj so nekatere spretnosti usvojene le 

z vajo in specifične lekcije naučene le na napakah (Kotar, 2012: 8). Kljub temu, da jih 

učitelji pogosto uporabljajo na enak način kot programsko opremo za urjenje ali vodeno 

učenje, jih obravnavamo ločeno, saj gre za nekoliko drugačen pristop k učencem. Kadar 

učenci vedo, da bodo igrali igro, pričakujejo zabavo zaradi tekmovanja in možnosti zmage 

in pri tem postane poučna komponenta drugotnega pomena. Zato poučevanje nikakor ne 

sme temeljiti le na tovrstnih programih, seveda pa so dobrodošli v smislu ohranjanja 

pozornosti ali kot nagrada za dosežke pri določenih aktivnostih (Randel, Morris, Wetzel in 

Whitehill, 1992, v: Ovsenik, 2008: 37).  

 

Tako kot pri simulacijah tudi pri izobraževalnih igrah ni potrebno, da jih učitelj zna 

razvrstiti v določene kategorije, temveč je pomembno le, da zna na podlagi značilnosti 

neke programske opreme ločiti med izobraževalnimi igrami in drugo izobraževalno 

programsko opremo. Te značilnosti so naslednje: pravila igre, elementi tekmovanja ter 

vznemirljivi ali zabavni formati (prav tam: 37).  

 

Preden se odločimo za določeno izobraževalno igro, moramo preveriti kakšna je njena 

izobraževalna in motivacijska vrednost, kakšne fizične spretnosti zahteva od učenca (v 

primeru, da učenec igri ni kos, lahko pride do določene frustracije namesto večje 

motiviranosti), ali vsebuje elemente nasija.  

 

Učitelji imajo o izobraževalnih igrah različna mnenja. Nekateri so prepričani, da so igre 

zelo učinkovito izobraževalno orodje in bi učno okolje brez njih bilo pusto, medtem ko 

drugi trdijo, da gre pri njihovi uporabi pogosto za pretiravanje in neprimerno uporabo. 

Nasprotniki trdijo tudi, da igre učencem predstavljajo beg od učenja ter spodbujajo zunanjo 

učno motivacijo namesto notranje. Učenci naj bi imeli težave z razumevanjem, kateri del 

igre predstavlja neko spretnost in jo zato težko prenesejo v situacije, ki niso povezane z 

igro samo. Na drugi strani so najnovejše študije potrdile, da izobraževalne igre lahko 

uporabimo za spodbujanje višjih miselnih procesov, vendar je to v veliki meri odvisno od 

načina, kako učitelj igro vključi v učni proces (Henderson, Klemens in Eshet, 2000 v: 

Ovsenik, 2008: 38).  
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Programska oprema za reševanje problemov  

 

V sodobnem izobraževanju predstavlja reševanje problemov enega od najpomembnejših 

ciljev, a je ravno to področje najslabše definirano in težko razumljivo. Definicija reševanja 

problemov (Sherman, 1987-1988, Roblyer, 2003, v Ovsenik, 2008: 38) zajema vrsto 

zaželenih spretnosti in vedenj: metakognicija, opazovanje, priklic informacij, sklepanje, 

analiziranje, iskanje in organiziranje informacij, povzemanje, napovedovanje rezultatov, 

ugotavljanje analogij in oblikovanje idej. Pogosto imajo z definiranjem problemov težave 

celo znanstveniki.  

 

»Med učitelji sta se izoblikovala dva splošna pogleda na reševanje problemov. Nekateri 

reševanje problemov vidijo kot višjo miselno spretnost, ki jo lahko oblikujejo neposredno 

(z določenim poučevanjem in vajo), medtem ko drugi menijo, da je edina možnost 

postaviti učenca v problemsko okolje, kjer bo z določenim usmerjanjem in nasveti sam 

našel pot do rešitve. Prvi pogled zahteva predhodno razvijanje določenih spretnosti in 

sposobnosti za reševanje točno določenih problemov, pri drugem pogledu pa je najbolj 

pomembna motivacija, ki bo učenca spodbudila k reševanju problema in mu ga predstavila 

kot del vsakdanjega življenja«. (Prav tam: 38).  

 

Kritiki izpostavljajo sledeče probleme v zvezi s programsko opremo za reševanje 

problemov:  

 večina programov obljublja razvijanje sposobnosti za reševanje problemov, težko 

pa je preveriti dejansko učinkovitost: to ostaja na učiteljih samih;  

 neposredno poučevanje reševanja problemov ima na nekatere učence lahko ravno 

obratni učinek od pričakovanega; 

 prenos splošnih spretnosti in sposobnosti reševanja problemov na specifična 

področja je včasih lahko problematičen.  

Programska oprema za reševanje problemov je običajno zelo podobna simulaciji, zato je 

težko ločevati med njima. Obe namreč temeljita na konstruktivističnem modelu in 

strategije, ki jih je potrebno uporabiti pri eni ali drugi, se ne razlikujejo (prav tam: 39).  

 

Nenazadnje ne moremo mimo vprašanja: Kako lahko programe za urjenje, vodeno učenje, 

simulacije, izobraževalne igre in programe za reševanje problemov vključimo v pouk 

književnosti? Za urjenje branja lahko otrokom ponudimo pravljico na spletu (npr.: Medved 
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in miška), ki jo samostojno prebere, nato pa z učiteljičino pomočjo odkriva podatke o 

avtorju, dogajalnem času, kraju, osebah itd. Vodeno učenje je lepo razvidno na spletni 

strani za srednješolce: http://gradiva.txt.si/slovenscina/, kjer se povsem sami pri obravnavi 

določenega besedila po korakih učijo tisto, kar jim je učitelj predhodno pripravil, oz. sam 

želel povedati. Za populacijo, ki je zajeta v raziskavo, je tak način dela še prezahteven, saj 

so devetletniki premalo vajeni računalnika in upravljanja z njim, pa tudi preveliko 

odgovornost prelagamo nanje. Podobno je tudi s programi za reševanje problemov. Glede 

simulacij se moramo pri mlajših učencih zavedati, da morajo le-ti situacijo najprej zaznati 

z vsemi petimi čuti, ne pa neposredno na računalniškem zaslonu. To naj bo le skrajna 

rešitev.  

 

Verjetno so izobraževalne igre najbolj prikladne za našo raziskavo, vendar jih za pouk 

književnosti obstaja zelo malo. Za mlajše učence je slabše poznana igra Sneguljčica in 

sedem Jankov, ki jo je leta 2000 izdala založba Mladinska knjiga (produkcija Neewa 

Film); kjer se prepletajo tri pravljice: Rdeča kapica, Sneguljčica in sedem palčkov ter 

Janko in Metka. Igralčeva naloge je, da s pomočjo puščic pripelje glavne junake po pravi 

poti do konca pravljice. Na poti lahko zaide in se znajde v drugi pravljici ali pa se zanj 

pravljica konča predčasno in nepravilno. Igro mora posameznik dobro poslušati, ker je v 

računalniški učilnici mogoče le s slušalkami. Sicer izobraževalnih iger, povezanih s 

pravljicami, skorajda ni, čeprav bi v učnem načrtu za slovenski jezik lahko zaznali težnjo k 

temu.  

 

2.4.3. VPLIV IKT NA KNJIŽEVNO VZGOJO 

 

Grosmanova (2004: 94) poudarja, da računalniške igre, risanka in film »ne morejo 

prispevati k otrokovemu jezikovnemu razvoju«. Le-tega celo zavirajo, saj njegovo 

radovednost po zgodbah tešijo z vizualno podprto pripovedjo. Ker je razbiranje take 

pripovedi mogoče zgolj s pomočjo standardizirane glasbe, zvočnih učinkov ter poznavanja 

geste in mimike, tudi ne spodbuja izražanja otrokovih vizualnih in slušnih doživetij. Otroci 

morajo slediti ritmu prikazovanja zgodbe in se ne morejo ustaviti in zamisliti niti, če česa 

ne razumejo. Tako postopoma postajajo »nedejavni in neartikulirani zasvojenci vizualno 

podprte pripovedi, ne da bi to zares razumeli ali razvijali kakršno koli obliko kritičnega 

premisleka« (prav tam: 96).  Zaradi pomanjkanja izkušenj z zgolj besedno pripovedjo in 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/
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branjem pa tudi ne razvijejo sposobnosti upovedovanja lastne izkušnje, prav tako pa so 

manj vešči pri vzpostavljanju medosebnih odnosov. Vrsta risank in igric ponuja 

poenostavljene izkušenjske vzorce in uniformne logike: »denar in potrošništvo osrečujeta, 

nasprotnika je treba premagati z močjo ali zvitostjo itd.« (prav tam: 96). 

 

Kljub negativnim vplivom elektronskih produktov pa se avtorji računalniških igric, risank 

in filmov na vse kriplje trudijo, da bi s svojimi izumi nadomestili pravljice. Trdijo celo, 

kako je pritiskanje na gumbe in premikanje majhnih možicljev, pik in pack po ekranu daleč 

kreativnejše početje kot »pasivno spremljanje zgodbe, ki je zmeraj enaka« (Kordigel, 

1996: 41). Kordiglova izjavo spodbija, češ da je prav raznolikost računalniških iger moteč 

element in težava na poti k želenemu cilju. »Variante ne prispevajo k domišljijskemu 

bogastvu« (prav tam: 41), pač pa so mišljene izključno kot kazen za napako. Cilj vsakega 

igralca pa je, da igro »obrne«, kar pomeni, da najde logiko, po kateri deluje računalniški 

program. Ta pa pozna le eno pot do cilja; v natančno določenem vrstnem redu ubiti čim 

več sovražnikov, pomendrati čim več junakov ... vsakršna stranpot od programirane te 

stane življenja. Torej, variante in bogastvo napak, h katerim igra napeljuje, otrok gotovo ne 

privlačijo.  

 

Med prebrano in gledano (risanka), igrano pravljico najdemo nekaj bistvenih razlik, 

predvsem v načinu zaznavanja in dojemanja. Ob poslušanju in samo ob poslušanju 

literature lahko bralec razvija svoje domišljijske predstave, saj mu branje literature jemlje 

za to potrebno miselno energijo, listanje slikanic pa vsaj do neke mere domišljijsko 

predstavo omejuje. Še manj manevrskega prostora daje otrokovi domišljiji popolnoma 

vizualizirana zgodba v otroškem filmu, risanki ali računalniški igri. Tam so vsi podatki že 

dani. Človek nima nikakršnega dela, le spremlja, kar so naredili drugi. Medtem otrokova 

domišljija počiva in počasi tudi zakrni.  

 

Novak se z negativnimi vplivi računalniških iger na književnost ne strinja: »Igrica enako 

kot pravljica otroku nudi varnost. Pravljica s srečnim koncem. V igrici si lahko osvojeni 

položaj spraviš in če že izgubiš življenje, se vrne na ohranjeni položaj« (Novak, 1998: 72). 

Računalniške igrice so izjemno barvite, napete, nestatične, hitre, tridimenzionalne in zato 

še privlačnejše od televizije. Vsakič, ko igrico igraš, je drugačna; vedno se zaplete drugje, 

vedno moraš poiskati nov način, da premagaš sovražnike in poiščeš potrebne ključe za 

napredovanje. Novak meni, da računalniške igrice otroku ravno tako širijo obzorje kot 
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knjige. »Imajo zgodbo, ki so jo napisali pisatelji, prikazujejo zgodovinske, geografske in 

druge podatke. Spodbujajo domišljijo, saj je treba napeti možgane, da najdeš vzvod, 

ključek, pravo kombinacijo, da pravilno sklepaš. Zmaga otroku krepi samozavest« (prav 

tam: 72). Ugotavlja, da je razlika med knjigo, gledališčem in filmom pravzaprav samo v 

nosilcu medija, vsem pa je skupna točka: pripovedovanje zgodbe.  

 

Kar otroke pri računalniški igrici še privlači, je občutek, da si zraven. To je občutek, ki ga 

ima bralec v trenutku, preden se iztrga iz mimetične zamaknjenosti v literarni svet, 

občutek, kako se je vse to zgodilo njemu in kako je bil on sam tisti, ki je vse to tako 

imenitno razrešil. V tem kontekstu nikakor ne smemo zanemariti najmočnejše psihološke 

komponente, ki povezuje zamaknjenost v svet računalniške igre in svet literarnega 

besedila. Iz obeh svetov lahko izluščimo podobno sporočilo: je prava pot. Če boš dovolj 

vztrajen in če boš upošteval pravila, boš prišel na cilj. Tako kot računalniška igra, tudi 

pravljična struktura namreč zagotavlja, da se svet vrti v skladu s pripovedovalčevimi plani, 

da pripovedovalec kontrolira dogajanje. Tako računalniške igre kot pravljice torej 

posredujejo zagotovilo, da naš včasih čuden in nepredvidljiv svet vendarle deluje po 

nekakšnem planu. »Računalniška igra je torej neke vrste pravljica. In za tiste, ki niso 

prebrali dovolj pravljic, in tiste, ki se zanje branje pravljic ne spodobi več, je pravzaprav 

edina pravljica« (Kordigel, 1996: 43).  

 

Kot smo že omenili, je pri računalniški igrici pomemben občutek, da si zraven, zato ga 

učitelj s svojim poučevanjem književnosti, ne bi smel zatreti. Bralec se mora počutiti kot 

del upovednega sveta, začutiti mora, da je upovedena domišljijska resničnost del njega 

samega in da literarni svet nastaja v ustvarjalnem dialogu z njim samim. Cilj šolskega 

branja mora torej posredovati občutek, kako pomembno je, da aktivno sodeluje bralec sam. 

Pridobiti mora izkušnjo, da je literarni svet nekaj, v čemer je prijetno (aktivno) sodelovati, 

torej »biti zraven«, nekaj, kar posreduje občutek ugodja. In kar je najpomembnejše: šolsko 

srečevanje s književnostjo se nikakor ne sme izteči v resignirano spoznanje, da je literatura 

svet, ki je nad njim; svet, ki je bralcu nedosegljiv. Otroci bodo radi brali, če bodo ob 

srečanju z literaturo začutili, da so uspešni, saj bodo le tako lahko črpali  izjemen 

motivacijski potencial za srečanje z novimi literarnimi svetovi – tako kot so pripravljeni 

znova in znova poskušati, katera je prava pot, ki jih pripelje skozi labirint video igre, v 

trdni veri, da jih ob koncu pričakuje omamni občutek uspešnosti.  
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Sodobni mediji zagotovo ne prinašajo le škodljivih posledic za otroke (povečevanje 

agresivnosti, beg pred resničnostjo), ampak so »realnost našega časa in zato je treba v kar 

največji možni meri izkoristiti njihov kreativni potencial« (Kordigel, 1996: 26). Dejstvo, 

da so današnji otroci pretežno vizualni tipi, je za literaturo morda lahko usodno. Če pa nam 

otroke uspe pri literarnem pouku usposobiti za transformacijo informacije iz slušnega v 

vizualni medij in kasneje iz pisanega v vizualni medij, smo otroku dali veliko bogastvo: 

sposobnost »notranje vizualizacije« (prav tam: 46). Otroci imajo na zalogi ogromno število 

vizualnih predstav, ki so jih nabrali v neskončnih urah spremljanja televizijskega programa 

in sedenja za računalnikom. In če jih bomo usposobili, da bodo ob poslušanju pravljic in 

pesmic, ko bodo imeli na razpolago vso svojo miselno energijo za kreacijo eidetskih 

predstav, mobilizirali vse to bogastvo, potem bodo nastali neprekosljivo lepi in po 

individualnem okusu oblikovani literarni svetovi. 

 

2.4.3.1 Književni pouk in medijska vzgoja v učnem načrtu za slovenski jezik 

Novi učni načrt, iz katerega izhaja komunikacijski pouk književnosti, je manj osredotočen 

na vsebine, bolj pa na dejavnosti in procese, ki jih predvideva sodobni pouk branja. 

Predvideva tudi uporabo informacijske tehnologije; tako pri jezikovnem kot pri 

književnem pouku, ki »naj občasno kot nadgradnja klasičnega pouka v učilnici poteka v 

spletni učilnici, ki je opremljena z e-didaktičnimi gradivi in pripomočki ter orodji, ki 

omogočajo iskanje podatkov in informacij, dostop do brezplačnih učnih gradiv, avtorskih 

programov, spletnih slovarjev, komuniciranje z uporabo internetnih storitev, sodelovanje v 

mrežnih projektih, forumih in različnih spletiščih« (UN, 2011: 111). 

Pri splošnih ciljih je v učnem načrtu pri zadnji točki zapisano, da učenci ob sprejemanju 

umetnostnih/književnih besedil razvijajo sporazumevalno zmožnost in tudi pridobivajo 

književno znanje, ki se navezuje predvsem na globlje doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnih besedil. Literarnoestetsko doživetje povečuje užitek ob branju in 

pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do branja, ustvarjalnosti in (samo)izražanja v 

raznih medijih.   

Med operativnimi cilji in vsebinami na področju književnosti v prvi triadi najdemo:  
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1. razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih; 

Pri tem je poglavitno, da otroci doživljajo interpretativno prebrano pravljico in jo 

poskušajo sami brati ob slikanici, še posebej na pamet naučene dele (ki se večkrat 

ponovijo). Ob koncu triade naj bi učenci že sami zbrano in tekoče brali daljša besedila in 

prepoznali prvine pravljic, značilne književne osebe, čudeže in pravljično dogajanje, 

nedoločenost kraja in časa dogajanja. 

2. gledališče, radijska igra in film; 

Nekateri otroci se ne bi nikdar srečali z gledališčem in radijsko igro, če jih ne bi s tem 

soočili prav v šoli. To sta dve obvezni vsebini v učenem načrtu, najdemo pa tudi 

priporočljivi vsebini, preko katerih naj otrok dojema pravljico. To sta film in risanka, ki še 

bolj pripomoreta k raznolikosti pri razvijanju recepcijske zmožnosti. Snovalci učnega 

načrta so opozorili na sodoben vpliv medijev na književnost, na kar kaže poševno zapisan 

cilj v učnem načrtu: spoznavajo temeljne značilnosti in posebnosti medijev. Ne smemo 

prezreti tudi ciljev: izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje otroškega filma, 

govorijo o podobnostih in razlikah med besedilom in filmom, spoznavajo razlike med 

risanko in filmom (UN, 2011: 111). 

3. razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih 

besedilih (pisanjem, interpretativno branje, govorjenjem); 

Ob tem cilju učenci razvijajo zmožnost vživljanja v književno osebo, razumejo in 

spoznavajo književne vrste in zvrsti in pri tem upoštavajo žanrska določila pripovednih 

vrst. Predvsem ob koncu prve triade so že sposobni sami oblikovati slikanico, tvoriti 

narobe pravljice, nekateri celo pripovedi. Tudi v branju so nekateri že pravi mojstri, saj 

uporabljajo pravljični ton ali pa s posebej oblikovanim govorom označijo osebe. V 

govornih nastopih pa izrazijo svoje mnenje o prebranem.  

Ohranja se tako imenovani komunikacijski pouk književnosti, kar pomeni, da sta v 

središču šolskega branja leposlovja književno besedilo in učenec, učitelj pa pri branju 

spodbuja prekrivanje pomenskega polja besedila (tema in predstavnost) in učenčevega 

obzorja pričakovanja, ki izvira iz njegove zunajliterarne in medbesedilne izkušnje 

(doživetje v resničnosti in ob branju leposlovja). V prenovljenem učnem načrtu so 
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književna besedila za obravnavo le predlagana, še vedno pa je učitelj tisti, ki izbere 

otrokom najprimernejša besedila. V nadaljevanju so izpisani predlogi besedil za obravnavo 

v 3. razredu. Na podlagi teh in s pomočjo beril za 3. razrede sem zasnovala praktični del 

magistrskega dela. 

H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila, Palčica, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha 

K. Brenkova: Deklica Delfina in lisica Zvitorepka  

L. Kovačič: Zgodbe iz mesta Rič-Rač (Tejko zido hišo, Najmočnejši fantek na svetu, 

Možiček med dimniki, Dva zmerjavca ...), Zgodba o levih in levčku  

K. Kovič: Pajacek in punčka  

Ljudske: Dvanajst ujcev, Tri botre lisičice  

S. Makarovič, Pekarna Miš maš 

E. Peroci; Moj dežnik je lahko balon 

G. Strniša: Jedca mesca  

B. Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač  

J. Vandot: Kekec in Bedanec 

S. Vegri: Jure Kvak kvak  

V. Zupan: Plašček za Barbaro  

Za branje v nadaljevanjih:  

J. M. Barrie: Peter Pan v Kensingtonskem parku  

Bisernica  

K. Čukovski: Doktor Jojboli  

A. Lindgren: Kljukec s strehe  

S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici  

A. A. Milne: Medved Pu  

 

Poglejmo si, kako je potekala (in še poteka) »obravnava slikanice« v konceptu 

tradicionalne književne didaktike (prim. Kordigel Aberšek, 2008: 353): 

 

- Otroke zberemo v polkrog, v roke vzamemo slikanico, preberemo njen besedilni 

del, nato pa slikanico obrnemo in z bliskovitim krogom pokažemo sličice otrokom, 

nato pa slikanico spet obrnemo k sebi in beremo naprej.  

- Medtem se otroci, sprva previdno, nato pa vedno bolj agresivno začnejo »boriti za 

ugodnejšo gledalsko pozicijo«, da ne bi zamudili »mimohod ilustracije«. 
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- Zaradi nemira otroke odločno pomirimo in od vseh zahtevamo, naj se umaknejo na 

prvotne pozicije, od koder bodo vsi enakomerno ne-videli ilustracije in slikanico le 

poslušali (ali pa tudi ne). 

Reakcije otrok dokazujejo, da je odvzem priložnosti simultanega slikovnega in besednega 

dela slikanice motnja v recepcijskem procesu. Tako logično sledi, da v komunikacijskem 

modelu književne vzgoje doživljamo slikanico kot integralno besedilo; kar pomeni: 

- da otrokom pripoveduje/beremo celotno slikanico (ves njen besedilni del); 

- da omogočimo hkratno recepcijo tako slikovnega kot besedilnega dela slikanice. 

To spoznanje pa odpira nujnost, da moramo pri književni vzgoji vsakemu otroku 

omogočiti možnost hkratnega gledanja slikovnega dela slikanice in poslušanja tega, kar mu 

pripovedujejo besede. Danes si lahko pomagamo z videoprojekcijo (s pomočjo 

računalnika, optičnega čitalca, LCD-projektorja). Elektronska prezentacija nam omogoča 

domišljijsko nadgradnjo besedilnega sveta, to pa lahko dopolnimo z e-gradivi, ki jih 

najdemo na spletu.  

 

Vključevanje različne programske opreme v pouk zahteva od učitelja več odgovornosti kot 

običajno. Pri analizi stanja med učenci se mora odločiti, katere sposobnosti želi izboljšati 

pri učencih in kateri način je zato najprimernejši. Da bi povečali učinek rabe IKT pri pouku 

posameznih predmetov, je potrebna sprememba paradigme učenja in poučevanja v smeri 

od vključitve v obstoječi pouk k uporabi IKT za spremembo pouka. V okviru takšnega 

pouka IKT podpirajo nove učne metode in oblike, ki temeljijo na problemskem pristopu, 

sodelovalnem učenju idr. učnih metodah in oblikah, ki učenca postavljajo na prvo mesto in 

mu omogočajo (samo)učenje. Maggie Mc Lynch in John Roecker (v: Žveglič, 2008: 43) 

glede na dinamiko razvoja tehnologij v šolstvu napovedujeta, da se bo v naslednjih 10–15 

letih uveljavil koncept IKT kot sestavnega dela izobraževanja. Uporabljala se bodo tudi 

nova IKT orodja in omogočala večjo stopnjo interaktivnosti in delovanje v učnih 

skupnostih. Celotno izobraževanje se seveda ne bo spremenilo v e-izobraževanje, potrebno 

pa je, da IKT v znatnem deležu postanejo integralni del izobraževanja.  

Uvedba rabe IKT tudi pri pouku slovenščine ni dovolj, treba je spremeniti paradigmo 

poučevanja slovenščine. Učitelj slovenščine se mora pri načrtovanju, izvajanju pouka in 

vrednotenju znanja v prvi vrsti osredinjati na posameznega učenca in njegov proces učenja, 

kar se lahko realizira tako na klasičen način kot tudi z novimi pristopi. Naslednja faza 

umeščanja IKT v pouk slovenščine je izgradnja mreže med šolami, ki omogoča 
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sodelovanje učencev v različnih skupnih projektih, pri vrednotenju in samovrednotenju 

znanja idr. Predpogoj učinkovite rabe IKT pri pouku je usposobljenost učitelja na 

tehnološkem področju (strojna, programska oprema), predvsem pa angažiranost na 

pedagoškem in didaktičnem področju (prim. Žveglič, 2008: 44).  

2.4.3.2 Priporočila za rabo IKT pri pouku slovenščine 

 

S priporočili za rabo IKT pri pouku je e-področna skupina za slovenščino Zavoda RS za 

šolstvo opozorila na določena odprta vprašanja specialno - didaktičnega umeščanja IKT v 

pouk slovenščine. Pomembno je, da teoretična in praktična znanja postanejo del vodenega 

formalnega in neformalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, in sicer tako, da 

prehajajo od predstavitve k posredovanju, tj. k neposredni uporabi
7
. Pri tem se moramo 

zavedati, da primerov učinkovite prakse pri poučevanju različnih predmetov ni mogoče 

preprosto prenesti kot izročka ali recepta, ampak je smiselna poglobljena refleksija o 

uresničeni pedagoški praksi, lahko tudi ob ponovni uporabi že izvedenega primera 

pouka. 

 

1. priporočilo: Vključevanje IKT kot integralnega dela pouka slovenščine 

IKT so integralni del pouka slovenščine. Učitelj se mora pri načrtovanju, izvajanju pouka 

in vrednotenju znanja v prvi vrsti osredinjati na posameznega učenca in njegov proces 

učenja. 

 

2. priporočilo: Razvijanje  zmožnosti 

Raba IKT je povezana z vsemi taksonomskimi stopnjami, npr. po Bloomu s poznavanjem, 

razumevanjem, uporabo, analizo, sintezo pa tudi vrednotenjem. 

 

3. priporočilo: Koordiniranje učnih dejavnosti 

Sodobni učitelj je predvsem moderator učnih dejavnosti in pomočnik ter svetovalec učencu 

pri učenju, kar je posebej značilno za rabo IKT. Njegova naloga je organizirati takšne učne 

situacije, ki bodo učencu omogočile razvijanje sporazumevalne zmožnosti v optimalni 

meri. 

                                                           
7
 Sharpe, Rhona in Oliver, Martin, 2007: Supporting practitioners’ design for learning. V: Rethinking 

Pedagogy for a Digital Age. Routledge. 117 –128. 
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4. priporočilo: Dejavni  učenec 

Učenec pri pouku sodeluje tako, da je čim bolj aktiven in dejavno razvija zmožnosti z 

(ne)uveljavljenimi načini in oblikami, kar omogoča ravno (u)poraba sodobne IKT.  

 

5. priporočilo: Aktivne učne oblike in metode 

Posredne učne oblike, tj. samostojno delo učencev, delo v dvojicah in skupinsko delo, 

dajejo učencu več možnosti za dejavno sodelovanje pri pouku slovenščine kot 

tradicionalne. Med učnimi metodami so za pouk slovenščine najprimernejše t. i. verbalno-

tekstualne (metoda dela z besedilom, tj. branje z razumevanjem in obnavljanjem 

določenega besedila) ter dialoške metode (raba vprašanj višje ravni, ki pri učencu 

spodbujajo razumevanje, razmišljanje, primerjane, sklepanje idr. dejavnosti višjih 

taksonomskih ravni).  

 

6. priporočilo: Uporaba E-učnih gradiv 

Učitelji e-učna gradiva, lahko v pouk vključujejo v celoti (npr. e-učbenik za pouk 

slovenščine) ali pa deloma (npr. interaktivni vprašalnik o književnem ustvarjalcu pri 

posamezni učni uri). Pri pripravi individualnih gradiv je treba slediti enakim kriterijem, kot 

jih upoštevajo recenzenti in konzulenti pri postopku formalnega ocenjevanja e-učnih 

gradiv.  

 

7. priporočilo: Ciljna naravnanost rabe IKT 

Učinkovitost rabe IKT je odvisna tudi od načina in kvalitete učiteljevega načrtovanja 

osmišljene rabe v povezavi s cilji pouka na letni in na sprotni ravni. Sodobne IKT lahko 

bistveno pripomorejo k razvoju učenčeve sporazumevalne, predvsem bralne zmožnosti, 

kar je temeljni cilj pouka slovenščine. Raba IKT mora biti pri književnem pouku povezana 

s temeljnim ciljem pouka slovenščine, povezuje pa se lahko z vsemi literarnimi vrstami in 

zvrstmi. 

 

8. priporočilo: Motiviranje za učenje  

Zgolj tradicionalno pojmovanje in izvajanje motivacijskih dejavnosti s pretežno 

jezikovnimi sredstvi, tj. z domišlijskimi in izkušenjskimi motivacijami za branje e-

umetnostnih besedil, ne more biti popolnoma uspešno. Glede na naravo e-besedil je 

smiselno kombinirati jezikovne in nejezikovne motivacije (likovne in zvokovne), tudi na 

taksonomsko višjih ravneh.  
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9. priporočilo: Problemsko-ustvarjalni pristop 

Prehod od reproduktivnega pouka k problemskemu pouku je mogoče izpeljati ob 

izhodiščnih umetnostnih in neumetnostnih besedilih na tradicionalnih kot tudi na 

elektronskih nosilcih. Internetni viri zaradi svoje eklektične narave, zahtevajo razvijanje 

bralnih in govornih zmožnosti ter zmožnosti poslušanja in pisanja na višjih, tudi najvišjih 

taksonomskih stopnjah.  

 

10. priporočilo: Sodelovalno učenje  

Če želimo, da bo učenec učinkovito razvil zmožnost komunikacije v slovenskem jeziku in 

sodelovanja v širšem e-okolju, potem moramo imeti tudi pri pouku slovenščine možnost 

vodenega in spontanega, a varnega sodelovanja v interaktivnem e-učnem okolju, možnost 

rabe različnih komunikacijskih orodij in multimedije, možnost pridobivati znanja na vseh 

taksonomskih ravneh ter možnost kritične refleksije lastnega učenja.  

 

11. priporočilo: Refleksija in (samo)evalvacija  

Učenec ima v e-okolju na voljo številna e-orodja za samovrednotenje in samooceno, ob 

katerih lahko individualno ali v skupini poglobljeno premišljuje in razmišlja o svojih učnih 

dejavnostih in učnih dosežkih. Ne glede na obliko e-orodja za (samo)vrednotenje je učencu 

smiselno predlagati tudi natančno načrtovanje nadaljnjih korakov za izboljšanje učenja in 

učnih dosežkov.  

 

12. priporočilo: Načelo celostnega pristopa  

Načela rabe IKT na izvedbeni ravni na posameznega učenca součinkujejo različno, tako je 

krovno načelo, načelo celostnega pristopa tj. križanje, kombiniranje vseh načel glede na 

posameznega učenca.  

 

Glavni namen priporočil za rabo IKT pri pouku slovenščine je torej smotrno vključevanje 

sodobne tehnologije, ki temelji na aktivnih in samoiniciativnih učencih, problemsko-

ustvarjalnem pristopu ter sodelovalnem učenju. Učenci naj bi s pomočjo e-gradiv razvijali 

zmožnosti razumevanja, uporabe, analize, sinteze in (samo)vrednotenja, učitelji pa še 

skrbneje načrtovali pouk. 
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2.4.4 E - GRADIVA NA SPLETU 

S pojmom e-gradivo opredeljujemo digitalni učni vir, ki je namenjen učenju. Oblikovan je 

tako, da v skladu z elektronskim medijem na interaktiven in učinkovit način spodbuja učne 

procese in se prilagaja posameznemu učencu. Kakovost e-gradiv se vrednoti na treh 

področjih: tehnično-uporabniškem, vsebinsko-didaktičnem in izkušenjskem. Mori (2009: 

128) ugotavlja, da kakovostna e-gradiva smiselno in učinkovito izkoriščajo tehnične 

možnosti, ki spodbujajo interaktivnost. Po vsebinskem vidiku sta pomembni strokovna 

neoporečnost in primernost razvojni stopnji učencev. Končno uporabno vrednost pa daje e-

gradivu izkušenjski vidik, tj. ocena učiteljev, ko so ga preizkusili pri pouku. Kot poudarja 

Mori (2009: 131), je za zagotavljanje kakovosti e-gradiv nujno potrebno nenehno 

medsebojno sodelovanje med stroko, ustvarjalci e-gradiv in učitelji ter učenci kot 

uporabniki ter gradiv.  

E-gradiva najdemo na različnih medjih, od CD in DVD zgoščenk do spletnih portalov in 

repozitorijev
8
. Zgoščenke običajno vsebujejo zaključene vsebinske sklope, interaktivne 

igre, video gradiva in se za uporabo namestijo na računalnike, v zadnjem času pa je za 

shranjevanje in prikaz e-gradiv veliko bolj uporabljen drug medij, in sicer internet. E-

gradiva lahko najdemo na različnih spletnih mestih, od zasebnih spletnih strani učiteljev, 

spletnih učilnic do različnih portalov in repozitorijev.  

Definicija e-gradiva je lahko zelo splošna; »je vse, kar je v elektronski obliki«, ali 

natančnejša, in sicer da je »e-gradivo digitalno gradivo z določenim učnim ciljem in 

namenom ali vidnim oz. razvidnim učnim ciljem«, oziroma še bolj natančno, da je »e-

gradivo vsak (uporaben) digitalni vir, ki je sestavni del lekcije, zbirka lekcij, enot in celo 

programov« (Mc Greal, 2004 v Biltenu E-šolstvo, 2011: 5). 

Z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij je omogočena tudi učinkovitejša 

uporaba e-gradiv v procesu izobraževanja, kar je posledica interaktivnosti učnega medija, 

vključenost takšnih e-gradiv v učinkovite sisteme za upravljanje e-izobraževanja (npr. 

spletne učilnice) in prikazovanje e-gradiv na različnih medijih.  

Vsekakor velja izpostaviti ključne prednosti e-gradiv pred običajnimi gradivi:  

                                                           

8
 Okolje, kjer je po določenih kriterijih zbrano, urejeno in shranjeno elektronsko gradivo, npr. del načrta 

informacijskega sistema, učna gradiva; sin. shramba. 

http://www.islovar.org/izpisclanka.asp?id=5398&oznaci=1
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 večpredstavnost (besedilo, slike, video, zvok, simulacije) pritegne in nagovarja učenca, 

hkrati pa ustreza različnim zaznavnim tipom učencev; 

 interaktivnost spodbuja sodelovanje in aktivnost učencev v procesu izgradnje znanja; 

 dostopnost e-gradiv omogoča, da kadar koli in od koder koli dostopamo do e-gradiv;  

 ažurnost, saj lahko e-gradiva pri ugotovljeni napaki hitro popravimo. Še vedno pa velja 

- dober učitelj bo znal z e-izobraževanjem in z uporabo kvalitetnih učnih e-gradiv iz 

večine učencev izvabiti nove kvalitete in obogatiti skupno izobraževalno izkušnjo 

(Repolusk, 2009 v Biltenu E-šolstvo, 2011: 5).  

Ministrstvo za šolstvo in šport  sofinancira spletna e-gradiva že od leta 1997, ko je objavilo 

prve natečaje za time učiteljev za pripravo brezplačnih in prostodostopnih interaktivnih in 

multimedijskih e-gradiv na internetu. E-gradiva so del dejavnosti, s katerimi ministrstvo 

pripomore k celoviti informatizaciji vzgojno-izobraževalnih zavodov, saj poleg njih 

sofinancira tudi: 

• razvoj in izvedbo standarda e-kompetentni učitelj,  

• razvoj in izvedbo svetovanja šolam in učiteljem za uporabo IKT pri pouku,  

• nabavo informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. namizni in prenosni 

raunalniki, digitalni projektorji, interaktivne table, komunikacijska oprema itd.), 

• druge projekte za podporo informatizaciji vzgojno-izobraževalnih zavodov (npr. e-

twinning, delovanje ŠS učiteljev v spletnih učilnicah, mednarodne konference 

itd).  

Naj naštejemo še nekaj zelo uporabnih in najbolj obiskanih spletnih strani: 

Kvalitetna izobraževalna e-gradiva so za OŠ in SŠ zbrana na http://www.egradiva.si/, pa 

tudi na http://www.mss.gov.si/si/solstvo/ikt_v_solstvu/e_gradiva/ in zajemajo predmetna 

področja: glasbena vzgoja, tehnika in tehnologija, naravoslovje, biologija, geografija, 

fizika, likovna vzgoja, šport in zdravje, logika, matematika, video in fotografija, 

zdravstvena nega, frizerstvo, ekonomija, lesarstvo, slovenščina, strojništvo.  

http://www.egradiva.si/
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/ikt_v_solstvu/e_gradiva/
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Na strani http://www.e-um.si/ najdemo prostodostopen e-učbenik, ki pokriva matematične 

vsebine od 1. razreda OŠ pa vse do zadnjega letnika gimnazije. Z interaktivnostjo vabi k 

aktivnemu spremljanju vsebin in sprotni povratni informaciji. 

E-gradiva s področij matematike, fizike, logike ter računalništva je mogoče najti na: 

http://www.nauk.si/.  

Izboljšanje pogojev poučevanja geografije oziroma geografskih zakonitosti in 

zgodovinskih procesov omogočajo e-gradiva, ki jih najdemo na 

http://egradiva.gis.si/web/guest.   

Zelo uporabna stran, kjer najdemo različne interaktivne naloge za slovenščino, je:   

http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni.htm,  

 

http://www.e-um.si/
http://www.nauk.si/
http://egradiva.gis.si/web/guest
http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni.htm
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Na strani http://www.nevron.si/ najdemo veliko e-gradiv, večinoma s področja 

naravoslovja. Najdemo pa tudi zgodbe in pravljice, ki jih pripoveduje babica, z naslovom 

Igraje z Jelko. Stran je namenjena predšolskim otrokom, ki ob pomoči odraslega aktvno 

sodelujejo. Otroke in odrasle vodi skozi e-gradiva poosebljena Jelka, ki skupaj z Evo in 

Nejcem ter njunimi družinskimi člani otroku preko zabavnih zgodbic in različnih 

interaktivnih aktivnosti omogoča spoznavanje, utrjevanje in nadgrajevanje vzgojnih 

vsebin, ki so predmet kurikulum za vrtce. Problem te strani je zelo počasno delovanje, saj 

očitno temelji na zastarelih programih. 

http://ucilnica.abecednik.net/mod/ 

 

Večina e-gradiv se nanaša na svet matematike ali okolja, nekaj je namenjenih tudi 

slovenščini, vendar zelo malo književnosti v prvi triadi. Prevladujejo naloge s področja 

jezika, utrjevanja branja, iskanja prvih in zadnjih glasov, zapisovanja besed ... Še največ e-

gradiva o določenih pravljicah najdemo na straneh: 

http://www.zupca.net/  

http://www.uciteljska.net/ 

http://www.nevron.si/
http://ucilnica.abecednik.net/mod/
http://www.zupca.net/
http://www.uciteljska.net/
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http://www.otroci.org/ 

http://www.bimbam.si/ 

http://www.svetizbesed.com/  

http://www.e-slovenscina.si/companies/snd/otroski-koticek/001.html 

Slednja stran je namenjena učenju na daljavo, predvsem tujcem, ki spoznavajo nove 

besede, se učijo šteti in spoznavajo živali iz živalskega vrta. Sicer pa stran ne vsebuje 

nobene pravljice. Najdemo lahko tudi strani učiteljev ali posameznih šol, ki zbirajo e-

gradivo in ga objavljajo na svojih internetnih straneh: 

http://www2.arnes.si/~mkopas/ 

http://www.o-sl-mesto.kr.edus.si/moodle/ 

http://www2.arnes.si/~skunci1/ 

 

Omembe vreden je portal SIO (Slovensko Izobraževalno Omrežje), kjer najdemo različne 

tipe gradiv: interaktivna gradiva, spletne strani, enostavna gradiva itd. Zmogljiv iskalnik 

omogoča, da hitro najdemo primerno gradivo, saj omogoča iskanje po stopnji izobrazbe, 

predmetu, razredu, zvrsteh gradiva, jeziku ipd. Portal omogoča učiteljem, da vzpostavijo 

spletno učilnico z e-gradivi za svoj razred, pa tudi šolam nudi veliko izobraževanj, 

informacij ... 

Cilji in namen SIO:  

• zagotoviti pregled možnosti izobraževanj, svetovanj in tehnične (katalog storitev) 

pomoči za vse pedagoške delavce kot tudi za sodelavce projekta E-šolstvo,  

• zagotoviti dostop do kvalitetnih izobraževalnih gradiv (vsebin), informacij in 

dejavnosti za vse uporabnike ter za širšo javnost v slovenskem jeziku,  

• ustvariti skupnosti uporabnikov, ki bodo s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali nova 

znanja, razvijali in uporabijali nove didaktične pristope v izobraževalnem procesu, 

• centralno mesto za pomembne podatke s področja izobraževanja za vse ciljne skupine,  

• sodelovati z mednarodnimi institucijami, projekti, pobudami, združenji s tega področja, 

• skrbeti za stalni razvoj ter izboljšanje ponudbe in delovanja SIO,  

http://www.otroci.org/
http://www.bimbam.si/
http://www.svetizbesed.com/
http://www.e-slovenscina.si/companies/snd/otroski-koticek/001.html
http://www2.arnes.si/~mkopas/
http://www.o-sl-mesto.kr.edus.si/moodle/
http://www2.arnes.si/~skunci1/
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• izvajati promocijske aktivnosti za uporabo IKT in motivacijske delavnice, izbrana 

usposabljanja ipd.,  

• skrbeti za odličnost uporabe IKT v slovenskem izobraževalnem prostoru itd.  

Projekt e-šolstvo 

Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnem razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in 

podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in 

učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekta, katerih CILJ  je nadgradnja 

obstoječih dejavnosti na področju:  

1. usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev (projekt e-Kompetentni 

učitelj)  

2. svetovanja (projekt e-Podpora)  

Izvajanje obeh projektov poteka koordinirano in vzporedno v okviru Središča za e-šolstvo 

(vodstvo projektov) in pod skupnim imenom e-Šolstvo.  

Mesec širjenja uporabe e-gradiv je projekt Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju z 

Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje in Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (ARNES). Projekt je potekal 

v novembru 2008. Namen projekt je bil vzpodbuditi preizkušanje in uporabo e-gradiv pri 

pouku, pridobiti mnenja o njihovi uporabni vrednosti in usmeritve za nadaljnji razvoj in 

nadgradnjo e-gradiv. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Soočila sem se s problemom,  kako uvesti IKT v redni pouk književnosti tako, da bodo 

učenci doživljali pravljico kot integralno besedilo (celotna pravljica s slikovnim ter 

besedilnim delom), se nanj senzibilno odzvali ob uporabi sodobnih pripomočkov in čim 

bolje dosegali zastavljene cilje.  

3.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Akcijska raziskava temelji na vpeljavi IKT v redni pouk književnosti v 3. razredu OŠ, pri 

čemer želim ugotoviti, kako lahko pri posameznih učencih računalnik pripomore k 

razumevanju književnega besedila. 

Cilji raziskave so:  

 pregled obstoječih in delujočih e-gradiv na področju književnega pouka, 

 udeležba na delavnici Izdelava animiranega filma, 

 razvoj in preizkus učinkovitega modela učenja in poučevanja z uporabo IKT v redni 

pouk književnosti v 3. razredu devetletne OŠ, 

 postavitev spletne strani z e-gradivi obravnavanih pravljic ob pomoči računalničarja, 

 izvedba elektronske ankete o uporabi e-gradiv pri pouku med učitelji razrednega pouka 

(RP) na OŠ Škofljica, 

 seznanitev učiteljev RP na OŠ Škofljica z obstoječimi e-gradivi za 1. triletje. 

Raziskovalna vprašanja  

 Kako otroci dojemajo pravljico, če jim je predstavljena tradicionalno, tj. 

pripovedovano (s slikanico v roki in z učiteljičinim branjem/pripovedovanjem)? 

 Ali bo doživljanje pravljic ob uporabi IKT in s pomočjo e-gradiva bolj učinkovito z 

vidika zastavljenih učnih ciljev? 

 Kako lahko IKT uporabljamo pri razvijanju strategij razumevanja književnega 

besedila? 

 Kakšna so stališča učencev do vključevanja IKT v pouk književnosti? 

 Kateri programi omogočajo izdelavo spletne strani ter ustreznih e-gradiv s področja 

književnosti? 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Opredelitev raziskovalne metode 

 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila raziskovalno metodo pedagoškega kvalitativnega 

raziskovanja. Gre za vrsto raziskave, »pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, 

zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi 

obdelano in kanalizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila in 

brez operacij nad števili« (Mesec, 1998: 26).  

 

»Raziskovalec je neposredno vključen v okolje, kar mu pomaga pri opazovanju 

proučevanega predmeta. /.../ Za kvalitativno raziskovanje je značilna interpretativna 

paradigma, kar pomeni, da je poudarek na razumevanju in interpretaciji raziskovanih 

situacij, ravnanj, dogodkov z vidika udeležencev. Poudarek kvalitativnega raziskovanja je 

na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga 

posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni 

pogledi raziskovalca na proučevano situacijo« (Lofland in Lofland, 1995: 16, v Vnuk, 

2011: 94). Torej je ena bistvenih prvin kvalitativnega raziskovanja poudarjanje konteksta. 

Gre za raziskovanje posameznih primerov, tj. idiografski pristop, kjer ne uporabljamo 

statističnih postopkov. Raziskovalni pristop ne omejuje področja raziskovanja: v začetku si 

raziskovalci postavijo splošna raziskovalna vprašanja, specifična pa se oblikujejo skozi 

potek raziskave ali po že zbranih podatkih. 

3.3.2 Vzorec 

Raziskava je potekala na OŠ Škofljica ob zaključku šolskega leta 2010/11 (med 

drugošolci) in v šolskem letu 2011/12 med istimi učenci (tretješolci). Vključenih je bilo 65 

učencev centralne šole Škofljica, 14 s podružnične šole Lavrica in 6 s podružnične šole 

Želimlje. Pri raziskavi so sodelovali tudi učitelji OŠ Škofljica, ki poučujejo na razredni 

stopnji. V času udeležbe na tedenski delavnici Animiranega filma sem intervjuvala 

voditeljici delavnice o namenu in delovanju Društva za oživljanje zgodbe. 

3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala na več načinov. S pomočjo »kooperativnega online bibliografskega 

sistema« Cobiss sem pregledala obstoječa in delujoča e-gradiva na področju književnega 
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pouka. Kot udeleženka poletne tedenske delavnice animiranega filma sem intervjuvala 

voditeljici delavnic in se naučila uporabljati program Windows Live Movie Maker. S 

tretješolci sem preizkusila model vključevanja IKT v pouk književnosti, kamor sem 

vključila računalniške naloge za obravnavo petih pravljic, oblikovane v programu Hot 

Potatoes, programu Slikar in naloge, oblikovane v HTML (Hypertext markup language) 

jeziku in Photoshopu. Prva dva programa sem se naučila uporabljati sama, pri zadnjem in 

pri oblikovanju v HTML jeziku sem sodelovala z računalničarjem. E-gradiva vsebujejo 

tudi druge programske jezike, ki so splošno razširjeni: Javascript, Flash animacije in PHP 

programski jezik, ki se uporablja za sestavo in objavo spletnih strani.  

Naloge sem sestavila tako, da so učenci pri reševanju razvijali ustrezne bralne strategije 

razumevanja besedila. Ob nalogah so se naučili rokovati z diktafonom, kamero ali 

fotoaparatom, kar je pozitivno vplivalo na njihovo doživljanje pravljice in doseganje 

zastavljenih ciljev. Neposredno po obravnavi posamezne pravljice so učenci pisno reševali 

anketo o uporabi računalnika doma in pri pouku ter izrazili svoje stališče do vključevanja 

IKT v pouk književnosti. Na spletni strani Free Online Survey sem sestavila strukturiran 

spletni vprašalnik za sodelavce, ki poučujejo na razredni stopnji in z njim v roku dveh 

tednov izvedla anketo o uporabi računalnika pri pouku. V obeh anketah je bila 

zagotovljena anonimnost, veljavnost in subjektivnost, reševanje ankete med tretješolci so 

nadzorovale in preverjale njihove razredničarke. Ob koncu raziskave sem s pomočjo 

računalničarja v sistemu Joomla oblikovala spletno stran, kjer so vidni vsi izdelki.  

Za postavitev spletne strani sem najprej oblikovala okvirni načrt strani in tako s pomočjo 

računalničarja izbrala sistem Joomla, ki omogoča preprosto postavitev spletne strani, hkrati 

pa ga dokaj hitro lahko spremenimo iz spletne strani z malo e-gradivi v veliko spletno stran 

ali portal, ki je namenjen zbiranju in objavljanju e-gradiv. Z računalničarjem sem nato 

izbrala primerno domeno – ime spletne strani. Pri ponudniku gostovanja spletnih strani je 

bila registrirana domena: drevopravljic.si. Sledilo je postavljanje odprtokodnega sistema 

Joomla v prostor na strežniku in oblikovanje otrokom in učiteljem privlačne likovne 

podobe. V spletno stran sva z računalničarjem in z dovoljenjem avtorjev dodala podobno 

izdelana gradiva, ki se navezujejo na področje književnosti. Ob upoštevanju mojih navodil 

in želja je računalničar izdelal spletno stran, ki bo služila zbiranju in objavljanju e-gradiv 

za pouk književnosti.  
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3.3.4 Tehnična opremljenost  

Za izvedbo modela potrebujemo računalnik(e) z določeno programsko opremo. Žal so le 

redki razredi na šoli opremljeni z računalnikom. Šola ima računalniško učilnico s 

štiriindvajsetimi računalniki ter možnostjo projekcije in jo lahko po predhodnem dogovoru 

z računalničarjem uporabimo za izvedbo pouka.  

3.3.5 Zagotovitev osnovne računalniške pismenosti 

Če želimo določene učne cilje doseči z vključevanjem IKT v pouk, moramo nujno 

upoštevati zmožnosti in sposobnosti učencev na tem področju. Pred začetkom 

načrtovanega vključevanja računalnika v pouk književnosti sem preverila osnovno 

računalniško pismenost učencev (ob zaključku drugega razreda). Ob osnovnih didaktičnih 

programih, namenjenih najmlajšim osnovnošolcem, sem preverila njihove sposobnosti 

manipulacije z miško ter poznavanje osnovnih funkcijskih tipk. Večina učencev s tem ni 

imela težav, zato so preko izobraževalnih programov utrjevali določeno učno snov. Nekaj 

učencev pa je ob dodatni pomoči in z ustreznimi vajami postopno usvojilo spretnosti, ki so 

nujno potrebne za učenje s pomočjo računalnika
9
. 

 

Pouk, v katerega vključimo računalnik, lahko poteka v različnih prostorih in v različnih 

oblikah:  

 delo v razredu (en računalnik): potrebno je organizirati npr. delo po postajah in v 

parih ali skupinah, da se lahko vsi zvrstijo pri določeni nalogi na računalniku;  

 delo v računalniški učilnici: več računalnikov omogoča individualno delo ali delo v 

parih, lahko pripravimo večje število nalog, ki jih bodo učenci reševali: delo z 

računalnikom bo trajalo dlje časa;  

                                                           

9
 Učenci so si najprej pogledali opremo (monitor, tipkovnica, miška), nato so poskusili voditi miško po 

podlagi in spremljati odziv na namizju. Izbrati je bilo potrebno določeno ikono ter narediti dvojni klik. 

Učencem sem pomagala tako, da sem rahlo položila svojo roko na njihovo in tako vodila manipuliranje. 

Postopno so vsi pridobili občutek za vodenje miške in za klik. Postopno so so s preprostmi računalniškimi 

programi osvojili potrebne spretnosti.  
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 kombinacija dela v računalniški učilnici in razredu: učence razdelimo v dve 

skupini; ena je v razredu, druga v računalniški učilnici, vendar pri taki obliki 

potrebujemo še enega učitelja oziroma pomoč računalničarja. 

 

Različne oblike dela prinašajo različne prednosti in slabosti: če je učenec za računalnikom 

sam, je »prisiljen« samostojno izvajati neko nalogo in bo ob morebitnih težavah moral 

prositi za pomoč. Vendar pa se utegne zgoditi tudi, da zaradi sramu tega ne bo storil in 

naloge zato ne bo rešil. Če učenci delajo v parih, je en učenec opazovalec. Možno je, da bo 

ob nastalih težavah pomagal sošolcu tako, da bo ta nalogo uspešno rešil,  lahko pa bo nanj 

vplival tudi negativno. 

Ob načrtovanju ure moramo dobro razmisliti o načinu dela in uro pripraviti tako, da bodo 

učenci čim bolj aktivni. Uporaba različnih oblik dela zagotavlja izkoriščanje pozitivnih 

vidikov posameznih oblik, prinaša pestrost v pouk in učence navaja na različne oblike dela.  

3.3.6 Postopki obdelave podatkov 

Kvalitativna analiza je temeljila na intervjuju voditeljic in udeležencev delavnice Izdelava 

animiranega filma ter na anketah, ki sta bili izvedeni med učenci in učitelji OŠ Škofljica. V 

anketi so učenci neposredno po vključitvi modela IKT v pouk književnosti izrazili svoje 

doživljanje pravljice in ovrednotili takšno obravnavo pravljic. Velik pomen sem pripisala 

sodelovanju učencev in njihovi domiselnosti ob novih nalogah pri posameznih pravljicah, 

ki so nastale s pomočjo sodobne tehnologije (snemanje dogajalnega prostora in 

nadaljevanja zgodbe s pomočjo kamere, priprava scene in izdelava književnih oseb iz lego 

kock ter fotografiranje dogajanja s fotoaparatom, slikanje domišljijskih klobukov v 

programu Slikar, snemanje radijske igre na diktafon, snemanje »narobe« zgodbe s 

kamero). Vse nastale izdelke sem s pomočjo učencev analizirala in ovrednotila ter jih 

spodbujala k sprotnemu dopolnjevanju in izboljševanju izdelkov. Intervjuja, ankete in 

izdelki otrok so »pokazali sliko« o pričakovanjih učencev, učiteljev pa tudi zunanjih 

sodelavcev glede vključevanja IKT v pouk književnosti. 

3.3.7 Organizacija dela 

Učenci so bili ob začetku izvajanja modela vključevanja IKT v pouk književnosti sposobni delati z 

računalnikom do te stopnje, da so brez večjih težav sledili navodilom. V računalniški 

učilnici smo se zaradi zadostnega števila računalnikov odločili za individualno delo, saj je 

imel tako vsak učenec enake možnosti za doseganje ciljev, delo je potekalo hitreje. Po 
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potrebi smo z razredničarko in računalničarjem nudili individualno pomoč. Imeli smo tudi 

možnost demonstracije s pomočjo projektorja.  
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3.4 PRIKAZ IN ANALIZA ZBRANIH PODATKOV 

Podatki v spodnji preglednici so predstavljeni v takem zaporedju, kot sem jih tudi 

pridobivala.  

KDAJ? KAJ? KAKO? 

Junij 2011. Delavnica animiranega filma. Intervju. 

Konec šolskega leta 

2010/11. 

Pravljica Medved in miška. Reševanje nalog na 

spletni strani. 

26. september 2011 Pravljica Pastirček. Reševanje nalog v 

programu  Hot 

Potatoes. 

10. oktober 2011 Pravljica Grdi raček. Reševanje nalog v 

programu  Hot 

Potatoes. 

24. oktober 2011 Pravljica Moj dežnik je lahko balon. Slikanje v programu 

Slikar. 

1. november 2011 Pravljica Pika Nogavička. Reševanje nalog v 

HTML jeziku. 

13. december 2011 Pravljica Rusica pregnala Mujo 

Karotovo. 

Snemanje risanke. 

Po izvedbi »pravljičnega 

dneva«. 

Anketa za tretješolce: Uporaba 

računalnika doma. 

Pisno odgovarjanje na 

anketo. 

Konec januarja 2012. Anketa za učitelje RS: Uporaba 

računalnika pri pouku. 

Elektronsko 

odgovarjanje na anketo. 

Od marca do julija 

2012. 

Spletna stran z modelom 

vključevanja računalnika pri 

književnosti. 

S pomočjo 

računalničarja. 

V juniju 2011 sem se udeležila tedenske delavnice animiranega filma, intervjuvala 

voditeljici delavnice ter se naučila izdelati preprosto risanko v programu Windows Live 

Movie Maker. Ob koncu šolskega leta 2010-11 sem v treh 2. razredih centralne šole 

Škofljica ter v 2. razredu na PŠ Lavrica in PŠ Želimlje preverila osnovno računalniško 

pismenost učencev ob pravljici Medved in miška. V enem razredu smo poleg Medveda in 
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miške spoznali tudi program Slikar, kar je prav tako pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu 

delu v 3. razredu. V šolskem letu 2011-12 od septembra do decembra sem v istih 3. 

razredih predstavila svoj model vključevanja računalnika v pouk književnosti, ki je nastajal 

od konca maja do začetka septembra. V vsakem razredu smo s pomočjo sodobne 

tehnologije (kamera, fotoaparat, diktafon, računalnik) spoznali po eno pravljico in jo v 

petih šolskih urah skušali čim bolj doživeti in postati del nje. Na podlagi UN za 

slovenščino sem izbrala naslednje pravljice: Pastirček, Grdi raček, Moj dežnik je lahko 

balon, Pika Nogavička in Rusica pregnala Mujo Karotovo. Med učitelji, ki poučujejo na 

razredni stopnji na OŠ Škofljica, PŠ Lavrica in PŠ Želimlje sem konec januarja 2012 

izvedla elektronsko anketo o Uporabi računalnika pri pouku. Spletna stran z modelom 

vključevanja računalnika pri omenjenih pravljicah je nastajala v času od marca do julija 

2012.  

 

DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA 

Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon organizira zelo raznolike 

delavnice, večinoma v Ljubljani in Mariboru. Natančen kraj in čas brazplačnih festivalskih 

delavnic je vsako leto v novembru objavljen na spletni strani www.slon.animateka.si. 

Ponujajo tudi delavnice, ki jih izvajajo v vrtcih in šolah (za otroke že od četrtega leta 

dalje): Optične igrače, Strip in animacija, Kulturni dan animiranega filma ... Delavnice pa 

niso namenjene samo otrokom, saj obstajajo predavanja, usposabljanja in izobraževanja 

tudi za mentorje in učitelje, ki lahko spoznajo osnove Adobe Flash, ActionScript animacijo 

in Interaktivnost z ActionScript 3.0. Vsako leto za starše in učitelje vzgojno-izobraževalni 

program animiranega filma Slon za starše in učitelje pripravlja tudi pedagoška gradiva, 

kjer so predstavljene dobre prakse in mnenja različnih mentorjev animiranega filma doma 

in po svetu.  

Udeležila sem se tedenske delavnice animiranega filma in bila nad predstavitvijo in delom 

navdušena. Predlagala sem, da bi poskušali na delavnici animirati pravljico in voditeljici 

sta z veseljem ustregli želji. Tako je nastala risanka o Grdem račku iz kolažne tehnike. 

Tudi drugi udeleženci delavnic so bili nad delom navdušeni in so z veseljem posodili 

glasove junakom iz risanke. Voditeljica je risanko ustrezno obdelala, vključila glasove, 
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izrezala nepotrebne posnetke in nam našo kreacijo ob zaključku delavnice tudi pokazala. 

Bili smo navdušeni. Risanka se nahaja na: 

 http://www.youtube.com/watch?v=JQPDWJ0yMqk. 

Pozanimala sem se o programu, v katerem se posnete fotografije odvrtijo kot filmček in ga 

doma tudi preizkusila. Ker ni prezahteven, sem si kot dodaten cilj zastavila, da poskušamo 

s tretješolci tudi sami izdelati preprosto animacijo ob določeni pravljici. Pri tem smo 

spoznali program za urejanje filmov Windows Live Movie Maker. 

Ob zaključku delavnice, sem voditeljici delavnice prosila tudi za kratek intervju, saj se mi 

je med tednom ob animiranju porajalo veliko vprašanj. Z veseljem sta si vzeli čas za 

klepet. Intervjuvanki sem poimenovali oseba A in oseba B. 

 

3.4.1 INTERVJU Z VODITELJICAMA DELAVNICE ANIMIRANEGA 

FILMA  

 

1. Kdaj in kje ste se soočili z animiranim filmom? 

A: Leta 2009, ko sem pričela voditi delavnice animiranega filma in optičnih igrač pri 

Društvu za oživljanje zgodbe 2 koluta (Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma 

Slon).  

B: Z animiranim filmom sem se srečala že v otroštvu; moj oče je za svojo lastno zabavo 

večkrat izdelal kakšen flipbook, že od nekdaj vem, kako animirani film nastane. Od leta 

2006 pa sva s kolegico v knjižnici Otona Župančiča začeli izvajati video delavnice, pri 

katerih smo delali tudi pikselacijo in stop motion. Sicer pa je bil animirani film tudi del 

mojega študija (oblikovanje na ALUO). 

 

2. Kako otrokom predstavite nastanek animiranega filma na delavnicah? 

A: Mlajšim otrokom iz vrtca animirani film približamo predvsem skozi izdelavo optičnih 

igrač. To so igrače kot npr. flipbook, folioskop, taumatrop …, kjer se vidijo osnove 

animacije. Z otroki se tudi pogovorimo, kaj risanke oziroma animirani filmi sploh so, kako 

nastajajo in podobno. V osnovnih in srednjih šolah prav tako po pogovoru o animiranem 

http://www.youtube.com/watch?v=JQPDWJ0yMqk
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filmu začnemo praktično spoznavati svet animiranega filma in posnamemo krajšo 

animacijo iz različnih materialov (plastelin, kolaž, risana animacija ipd.).  

B: Najprej otrokom povemo čisto osnovno načelo: animacijo naredimo z ogromnim 

številom sličic, ki se med seboj le malo razlikujejo. Če vidimo te slikice hitro eno za drugo, 

vidimo gibanje. Takoj jim tudi pokažemo kakšen flipbook, potem se pogovorimo o vrstah 

animacije (lutkovna, računalniška,  risana ...) Za vsako vrsto najdemo tudi primere, ki jih 

oni poznajo. Nato se pogovorimo še o tem, kakšen je proces nastajanja animiranega filma 

(ideja, scenarij, izdelava scene, snemanje, zvok ...), pokažemo jim optične igrače, filmski 

trak, včasih tudi kakšen animirani film. Potem pride na vrsto delo, to pa je odvisno od časa 

in od starosti otrok. 

3. Zakaj otroke že tako zgodaj soočate z animiranim filmom? Mar ni 

posledica stalno sedenje za računalnikom in igranje igric ter gledanje 

risank? 

A: Dejstvo je, da otroci že precej zgodaj začnejo gledati risanke oz. animirane filme, te pa 

se po kvaliteti zelo razlikujejo. Z našim programom in jim želimo pokazati kvalitetne 

animirane filme, ki so pravzaprav že umetniški izdelki, narejeni ročno (ne računalniško)… 

Poleg tega želimo, da če otroci že gledajo risanke, naj izbirajo med kvalitetnimi, naj vedo, 

kako te nastajajo in morda namesto gledanja risanke sami kreativno ustvarjajo.  

B: Niti slučajno ne spodbujamo brezumnega sedenja pred televizijo, ampak z našim delom 

želimo spodbujat igro, ustvarjalnost ... O filmih se pogovarjamo, kako so narejeni, kaj 

želijo povedat ... Ko sami delajo animiran film, pa je to podobno izdelovanju slike ali 

kakšen drugega izdelka; računalnik je samo orodje, ki nam pomaga vse to sestaviti skupaj. 

Animacija se mi zdi super, ker jo je enostavno in poceni narediti, hkrati ima pa zelo močan 

izrazni potencial in je lahko dostopna večini otrok. Sicer pa so otroci soočeni z animiranim 

filmom že davno pred tem, ko se srečamo. Naša naloga je bolj, da jih usmerimo v tisto, kar 

je kvalitetno in da se o videnih filmih z njimi pogovarjamo. 

 

4. Kako potekajo delavnice na šolah? V kakšni obliki? 

A: Delavnice potekajo zelo različno, glede na želje šole, razreda, vzgojiteljic … Lahko gre 

za tedenske delavnice, ko se v celoti izdela animirani film z zgodbo, glasbeno in zvočno 

podlago, ponavadi pa se šole v sklopu kulturnih dni odločajo za 4-5 urno delavnico, kjer 

spoznajo osnove animiranega filma in se po pogovoru o nastajanju, možnih materialih 
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razdelimo v manjše skupine. Skupine nato z določenim materialom (plastelin, kolaž, 

pikslacija) ali pa različnih predmetov, ki jih prinesemo ali najdemo v razredu, izvede bolj 

poskusne animacije.  

B: Najprej jim povemo nekaj o vrstah animacije, o nastanku, procesu, optičnih igračah, 

filmskem jeziku, vse pokažemo na slikah ali na primerih, potem se otroci razdelijo v 

skupine, naredijo  scenarij, snemalno knjigo (storyboard), si razdelijo delo in skupaj 

naredijo like in sceno. Potem začnemo snemati (animirati), če imamo dovolj časa pa še 

posnamemo zvok.  

5. Kako razširjene so delavnice in seminarji med učitelji/po šolah? 

A: Delavnice smo imeli že po mnogih/večini vrtcev v Ljubljani in kjer smo bili, nas 

mnogokrat povabijo tudi v naslednjem šolskem letu. Prav tako smo bili že kar na nekaj 

šolah po Sloveniji. Večinoma nas šole spoznajo preko dejavnosti Kinodvora in animateke. 

Izvajali pa so se tudi že seminarji za osnovnošolske učitelje. 

B: Odkar delujemo, imamo vedno več delavnic, tudi učitelji so vedno bolj zainteresirani za 

izobraževanja. Menim pa, da bi bilo lahko tega še več.  

 

6. Kakšne tematike animiranega filma večinoma nastajajo na šolah? 

A: Na osnovnih šolah gre ponavadi za enodnevne (4-5h) delavnice, kjer nastajajo krajše 

animacije. Včasih izberemo temo skupaj glede na željo učencev, včasih si mentorji 

zamislimo opcijo teme ali dveh. Lahko gre za navezavo na letni čas/praznike, lahko pa 

teme, ki so za učence zanimive in iz katerih lahko kljub omejenemu času nastanejo 

prikupne animacije.  

B: V prvi vrsti menim, da imajo otroci zelo radi humor v kakršni koli obliki. Včasih tudi 

bolj črni. Med najstniki so bolj ljubezenske teme, med mlajšimi pa so fantje ponavadi bolj 

za kakšne pretepe, avtomobilske nesreče, padce ..., punce pa bolj za živalske zgodbe. 

Kolikor lahko, jih opozarjamo, da ni v njihovih animiranih filmih preveč nasilja, če pa že 

je, jih poskušamo preusmeriti v to, da ima zgodba vseeno nek smisel ali nauk. Ne želimo 

jih pa preveč omejevati, to, kar naredijo, je pač izraz tega, kar se dogaja v njihovih glavah. 
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7. Kakšno je zanimanje otrok za delo? Kaj jih pri delu najbolj privlači? 

A: Mlajši otroci so ponavadi že nad samo temo »risanke« zelo navdušeni in že nestrpno 

pričakujejo, kaj bomo počeli, medtem ko starejši otroci včasih pristopijo skeptično, saj 

animirani film oz. risanke enačijo z majhnimi otroki, s pravljicami … Najprej zato 

spoznamo, kaj animacija pravzaprav sploh je. Potem, ko se začne dejansko ustvarjati in 

izvajati animacijo, pa se ponavadi zelo vživijo in angažirajo.  

B: Pri mlajših je zanimanje veliko, navduši jih predvsem to, da je oživelo nekaj, kar je bilo 

prej mrtvo in nepremično. Verjetno imajo občutek, da so stvarniki. Malo manj zanimanja 

je pri najstnikih, ki imajo mnogokrat predsodek, da so risanke za otroke,  ko malo odrastejo 

se jim pa zanimanje spet poveča. Verjetno opazijo, kaj bi vse lahko povedali v svojem 

filmu. 

 

8. Kaj menite o animiranem filmu pri obravnavi pravljic pri književnem 

pouku? Bo v prihodnosti postalo šolska praksa? 

A: Glede na to, da risanke in računalniki postajajo del vsakdana otrok vseh starosti, je brez 

pomena to zanikati. Bolje je, da se dejstvo sprejme in vzgoji otroke v duhu kritičnosti 

glede kvalitete risank ter se jih nauči kreativno spoznavati svet animiranih filmov. Morda 

je smiselno, da se vzgoja o animaciji vključi v predmet književnosti. Nekatere pravljice bi 

otroci lahko npr. spoznali tako iz knjig kot tudi preko animiranega filma, ustvarjanja le-

tega …  

B: Osebno še vedno zelo spoštujem knjigo. Mislim, da je naprecenljivo to, da si ob branju 

vsak predstavlja nekaj drugega  in da se otroku tako razvija mišljenje, predstavljanje in 

domišljija. Hkrati pa menim, da bi bil  animirani film zelo zanimiv za obravnavo pravljic, 

če animirani film delajo otroci sami. Gotovo pride do bolj poglobljenega dojemanja in 

razumevanja teksta, če se mu moraš posvetiti toliko, da ga upodobiš. Pa še zelo 

interdisciplinarno je. Upam, da bo to postalo šolska praksa. 

Iz zgornjega intervjuja je razvidno, da si ustvarjalci na področju animiranega filma želijo 

čim bolj prodreti v otrokove glave in v njih vzbuditi čut za dojemanje nastanka risank. S 

svojim programom jih želijo usmeriti v kvalitetne animirane filme in jim pokazati, da nam 

današnja tehnologija omogoča, da celo sami izdelam(j)o risanko. Pri tem pa seveda 
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spodbujajo tisto najpomembnejše: otrokovo kreativnost, domišljijo, samostojno iskanje 

novih rešitev, hkrati pa tudi komunikacijo.  

Iz odgovorov lahko razberemo, da si Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta močno 

prizadeva, da otroke poučuje o animiranem filmu in da se že kažejo sadovi. Vsekakor pa si 

želijo, da bi se v njihove raznovrstne programe vključilo še več šol in še več mentorjev, 

učiteljev. Otroci namreč preko delavnic velikokrat izražajo svoj notranji svet in razvijajo 

svoje kritično mišljenje. In kot so zapisali v predstavitvenem kolofonu: »Otroško oko je 

danes na vseh straneh obkroženo z avdiovizualnimi vsebinami in po večini je otrok tudi 

prepuščen sam sebi, da si o njih ustvari lastno mnenje. Agresivnost ponudnikov je za 

otroka lahko precej nevarna, saj tem sporočilom zlahko verjame in zaupa. Prav zaradi tega 

je treba mlade izobraziti na tem področju in jim privzgojiti kritičen odnos, s katerim bodo 

lahko pripomogli k ustvarjanju pozitivne demokratične družbe. Začnemo lahko že s 

kakovostnim izborom« (Repše, 2011: 6). Njihov program in dejavnosti sem predstavila 

tudi na šoli, kjer poučujem, vendar so imeli žal že v vseh razredih izbrane dneve 

dejavnosti; morda se bodo odločili za delavnico animiranega filma v naslednjem šolskem 

letu. V nadaljevanju so predstavljene pravljice in z njimi povezane dejavnosti, ki sem jih 

vključila v raziskavo. 
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3.4.2 PREDSTAVITEV RAČUNALNIŠKIH DIDAKTIČNIH IGER,  

DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV, VKLJUČENIH V MODEL 

 

3.4.2.1 M. Koren: MEDVED IN MIŠKA 

PREDSTAVITEV PRAVLJICE:  

V koči na robu gozda živita medved in miška. Medved se rad posladka z medom, miška pa 

s sirčkom in lešniki. Pred hišo obdelujeta svoj vrt in se večkrat odpravita v gozd na 

sprehod. Imata veliko prijateljev, ki ju radi obiščejo. Z veseljem prebirata knjige, gledata 

televizijo in kuhata. Tudi na izlet se večkrat odpravita (z avtobusom, balonom ali peš) in 

nasploh prevzemata povsem človeške lastnosti. Več o njunih pripetljajih pripoveduje enajst 

zgodb, ki jih lahko preberemo v slikanici, ki jo je ilustriral Bojan Jurc, zapisala pa Majda 

Koren.  

ANALIZA DELA: 

Interaktivno zgodbo Medved in miška najdemo na http://www.zupca.net/ in je namenjena 

bralcem začetnikom, ki še ne berejo dobro in imajo zato težave pri razumevanju 

prebranega. Zgodbo sem vključila v raziskavo z namenom, da seznanim takrat še 

drugošolce z uporabo računalniške miške in z iskanjem ustreznih strani na spletu. To je bil 

http://www.zupca.net/
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pomemben korak za kasnejše delo v tretjem razredu, saj sem se seznanila z računalniškim 

znanjem učencev, oni pa so ob branju prijetne zgodbe z ilustracijami urili svoje bralne 

sposobnosti in se navajali na določen red v računalniški učilnici in za računalnikom. Delo 

je potekalo individualno, kajti do konca zgodbe pripeljejo le pravilni odgovori, tako da 

dodatna pomoč ali razlaga skoraj ni bila potrebna. 

 

Učenci so si nekatere zgodbe prebrali tudi v slikanici, tako da delo zanje ni bilo 

prezahtevno. Za vsak nepravilni odgovor sta se na ekranu pojavila miška in medved, ki sta 

odkimavala, nato pa sta izginila in učenec je lahko izbral nov odgovor. Na koncu so vsi, ki 

so prebrali vsaj osem zgodb, natisnili diplomo. Vsem drugošolcem je bilo delo zelo všeč, 

popestrili smo ga s snemanjem njihovega branja z diktafonom, učenci so prebrane zgodbe 

obnavljali in si izmišljali tudi nove: kaj bi bilo, če bi se na poti k sovi izgubila ali če na poti 

domov ne bi našla svoje koče ... V nadaljevanju navajam transkripcijo, kjer drugošolec 

pripoveduje obnovo zgodbe, ki smo jo 14. 6. 2011 z diktafonom posneli v računalniški 

učilnici: Medo in miška v trgovini.  

Enkrat je medved odprl hladilnik, potem je poklical še miško in potem sta obadva 

zagledala, da ničesar ni v hladilniku. Potem je pa medved predlagal, da gresta miška in 

medved v trgovino. Potem sta šla v trgovino. Pri neki trgovini, pri Leclercku sta vzela 

voziček in šla v Leclerck. Kupila sta med in moko. Potem sta šla naprej in je medved šel 

do kangel. Zagledal je kangle in všeč so mu bile rumene kangle. Naložila sta še rumeno 

kanglico. Potem sta šla naprej do metel. Potem je medved opazil, da so metle v akciji. »V 

kakšni akciji?« se začudi miška. »To pomeni, da so metle malce cenejše.« Potem sta šla 
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dalje in ko sta prišla do sladkarij, je miška šla po čokolino. Potem ga je prinesla medvedu 

in medved je dal čokolino v voziček. Potem sta šla na blagajno. Miška je pocingljala, 

blagajničarka je pogledala miško in potem je miška vzela iz denarnice denar. Potem pa 

miška reče, da sta pozabila na kruh. Šla sta k sovici prosit za kruh. Potem je bila že noč. In 

luna je šla za gore. Medved in miška sta bila že doma in sta šla v posteljo. Medved je 

ugasnil luč in lepo sta zaspala. 

VTISI DRUGOŠOLCEV: 

»Učiteljica, a bomo še kdaj prišli v računalniško učilnico?« je pred koncem ure vprašal 

drugošolec in veliko sošolcev je pritrdilo njegovemu vprašanju. S tem vprašanjem je 

povsem jasno nakazano zadovoljstvo vseh otrok, ki so prebirali zgodbo o Medvedu in 

miški. V petih 2. razredih se ob zaključnem zbiranju vtisov ni našel niti eden, ki mu delo z 

računalnikom ne bi bilo všeč. To so potrdili z dvigom roke. Hkrati lahko z vsemi 

razredničarkami potrdimo, da je bilo branje »za računalnikom« plodnejše kot branje iz 

slikanice, predvsem zato, ker nam je vsak posameznik, ki je prišel natisnit diplome, znal 

obnoviti vsako prebrano zgodbo. Drugošolcem sem obljubila, da se spet srečamo, ko se 

bodo znašli v tretjem razredu in bom zanje pripravila podobne naloge na računalniku. 

Interaktivne zgodbe Medved in miška nobena od štirih razredničark ni poznala, prav tako 

tudi nihče od učencev. Ena od učiteljic je glasno razmišljala o tem, da bi podobno uro 

ponovili v razredu, kjer bi se učenci menjavali za računalnikom. Druga pa je že imela idejo 

za delo z učencem, ki ima velike težave z branjem; celo staršem je svetovala, naj občasno v 

domače branje vključijo računalnik.  

Zgodba na računalniku je bila nekakšna odskočna deska za obravnavo pravljic s pomočjo 

računalnika v 3. razredu, saj smo dobili pomemben občutek o ravnanju z miško in nasploh 

z računalnikom. Pri izboru pravljic za 3. razred sem bila pozorna na to, da sem v raziskavo 

zajela čim bolj raznovrstne, in sicer: dve ljudski, umetno, sodobno (klasično) in 

fantastično. V tabeli so predstavljeni cilji posamezne pravljice in s tem določene bralne 

strategije, ki sem jih ob vsaki pravljici skušala predstaviti učencem in jih opozoriti nanje 

večinoma s pomočjo Power Point prezentacije. Ob ciljih posamezne pravljice je pripisan 

tudi računalniški program, s katerim sem oblikovala določene naloge in je pripomogel k 

učenčevi računalniški pismenosti. 
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Pravljica: Cilji: Računalniški 

programi: 

 

 

 

 

SLOVENSKA 

LJUDSKA; 

PASTIRČEK 

 Napovedujejo zgodbo ob sliki spečih deklet, 

 izražajo svoje razumevanje besedila neposredno po 

poslušanju, 

 spoznajo značilnosti ljudske pravljice, 

 prepoznajo književne osebe, 

 besedilo dopolnijo s svojimi domišljijskimi 

podobami, tvorijo in posnamejo »narobe« zgodbo, 

 privzemajo zorni kot ene književne osebe in jo 

posnamejo na diktafon (identifikacijska figura – 

razumevanje perspektive pastirja), 

 dogajalni prostor, književne osebe in dogajanje 

oblikujejo s figurami in posnamejo risanko, 

 urejajo besede v smiselno poved in povedi v 

smiselno časovno zaporedje, 

 iščejo ustrezne besede iz pravljice in z njimi 

smiselno dopolnjujejo povedi, rešujejo križanko, 

 povezujejo sličico z besedo in iščejo slikovne pare. 

 

 

 

Program Power 

Point 

Program 

Windows Live 

Movie Maker  

Program Hot 

Potatoes 

 

 

 

 

 

H. C. 

ANDERSEN; 

GRDI RAČEK 

 Izražajo svoje razumevanje besedila neposredno po 

poslušanju, 

 prepoznajo in oblikujejo glavne in stranske 

dogajalne prostore, 

 razumejo vzročno-posledičnega zaporedja literarnih 

motivov (zaporedje dogodkov) in napovedujejo 

nadaljevanje, 

 logično povezujejo dogodke, poiščejo temo besedila, 

 dogajanje iz zgodbe prenesejo v sedanjost – danes, 

(aktualnost dogajanja), 

 iščejo ustrezne besede iz pravljice in z njimi 

smiselno dopolnjuje povedi, 

 urejajo sličice in povedi v ustrezno časovno 

zaporedje, 

 sestavljajo podobe različnih dogajalnih prostorov, 

 spoznajo zanimivosti o pravljičarju in njegovem 

rojstnem kraju, 

 iščejo slikovne in slikovno-besedne (povedne) pare. 

 

 

 

 

Program Power 

Point 

 

Program Hot 

Potatoes 

 

 

 

 Opazijo razliko med pravljico in pripovedjo, v kateri 

je literarni svet podoben svetu, v katerem živimo, 

 sledijo ilustracijam v besedilu, 

 spoznajo zanimivosti o pisateljici in ugotavljajo, 

katera njena dela poznajo, 

Program Power 

Point 
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ELA PEROCI, 

MOJ DEŽNIK 

JE LAHKO 

BALON 

 izražajo svoje razumevanje besedila neposredno po 

poslušanju, 

 oblikujejo domišljijsko-čutno predstavo dogajalnega 

prostora in jo izrazijo na papir, 

 privzemajo zorni kot ene književne osebe 

(identifikacijske figure – razumevanje perspektive 

Vsevida), 

 v programu Slikar izdelajo svoj čudežni klobuk iz 

dežele Klobučarije. 

 

 

 

 

Program Slikar 

ASTRID 

LINDGREN; 

PIKA 

NOGAVIČKA 

 se identificirajo s književno osebo (doživljajo njen 

pogum, samostojnost in  iznajdljivost), 

 berejo v nadaljevanjih, 

 prepoznavajo dogajalni čas in kraj ter glavne 

književne osebe, 

 ustrezno dopolnjujejo povedi in samostojno berejo. 

Program Power 

Point 

 

HTML jezik, 

Photo shop 

 

 

REZIJANSKA 

LJUDSKA; 

RUSICA 

PREGNALA 

MUJO 

KAROTOVO 

 Izražajo svoje razumevanje besedila neposredno po 

poslušanju; 

 spoznajo značilnosti ljudske pravljice ter rezijanske 

pokrajine, 

 logično povezujejo dogodke in poiščejo temo 

besedila, 

 prepoznajo književne osebe,  

 prepoznajo motive za ravnanje posameznih oseb,  

 razvijajo zmožnost za identifikacijo z eno izmed 

književnih oseb, ki je sicer nekoliko drugačna od 

njih samih, a jim je po drugi strani zelo podobna 

(rusica), 

 dogajalni prostor, književne osebe in dogajanje 

oblikujejo s figurami in posnamejo risanko. 

 

 

Program Power 

Point 

 

 

 

Program 

Windows Live 

Movie Maker 

3.4.2.2 Slovenska ljudska: PASTIRČEK 

PREDSTAVITEV PRAVLJICE: 

Živel je pastirček, ki je nekega popoldneva v Istri pasel čredo krav, koz in ovac. Sonce je 

neusmiljeno pripekalo. Naenkrat je zagledal tri prelepe deklice, ki so spale na trati. 

Pomislil je sam pri sebi: »Sonce jih bo opeklo, moram jim pomagati.« Da bi jih obvaroval 

pred žgočim soncem, je splezal na lipovo drevo, nalomil veje in jih posadil okoli njih. 

Kmalu zatem so se vile zbudile iz navideznega spanja in se čudile, kdo neki jih je zaščitil 

pred sončno pripeko.  
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Vilam so se dolgi lasje svetili kakor čisto zlato, zato se jih je pastirček prestrašil in zbežal. 

Toda v trenutku so bile vile pri njem in ga vprašale, kaj si želi v dar, ker je bil do njih tako 

dober. Skromen pastirček ni želel ničesar. Ponujale so mu mošnjo denarja, iz katerega ne 

bi nikoli zmanjkalo denarja, a ga pastirček ni maral. Vile so spoznale njegovo dobroto in 

poštenost, zato so mu rekle: »Ko boš zvečer gnal živino domov, boš slišal oglašanje 

zvoncev. Toda nikar se ne oziraj.« Potem so vile odšle. Pastirček je šele tedaj ugotovil, da 

so bile vile. 

Sonce je začelo zahajati. Pastirček se je vračal proti domu in čim bližje je bil, tem glasnejše 

zvonjenje je slišal za svojim hrbtom. Toda pozabil je, kaj so mu vile naročile. Pogledal je 

nazaj in zagledal veliko čredo ovac, koz in krav, ki so prihajale iz morja in sledile njegovi 

čredi. A ker ni upošteval svarila, je v tistem trenutku vse prenehalo. Ostala je samo čreda, 

ki je že bila na kopnem. Če pastirček ne bi pogledal nazaj, bi imel ogromno čredo, a je bil 

kljub temu zadovoljen. Nekaj živali, ki so mu jih podarile vile, je razdelil med svoje revne 

sosede. 

ANALIZA DELA: 

Razredničarka je tretješolcem že pred obravnavo pravljice naročila, naj v šolo prinesejo 

različne zvonce. Pravljico smo prebrali ob ilustracijah na interaktivni tabli. Učenci so za 

uvodno motivacijo ob sliki spečih deklic napovedovali dogajanje v pravljici. Nanizali so 

naslednje predloge:     

 speča dekleta varujejo zaklad in nikomur ne pustijo do njega,  

 dekleta je pastir začaral v stoletno spanje, 

 dekleta se vračajo z dela na polju in so od utrujenosti zaspala, 

 dekleta spijo navidezno in prisluškujejo pogovoru treh mladeničev. 

Po branju pravljice, smo se pogovarjali še o značilnostih pravljice, poiskali smo glavne in 

stranske književne osebe, dogajalni čas in prostor ter temo prebrane pravljice. Kot nauk 

zgodbe so učenci našteli naslednje ideje: Dobrota se nagradi. Neposlušnost in pozabljivost 

se kaznujeta. Prepovedi ne smemo prekršiti, sicer nosimo posledice. Ob zaključku prve 

šolske ure smo na lističe s sličicami vil, ovčk, pastirjev, krav in koz zapisali tri želje, za 

katere bi radi, da nam jih vile uresničijo. Vsak je sošolcem predstavil le največjo željo. Ti 

lističi in sličice so učence razdelili v tri skupini: 

1. skupina je s kamero posnela kraj, kjer so vile zaspale, in zaigrala zgodbo o tem, kaj 

bi se zgodilo, če pastirček ne bi pomagal vilam; 
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2. skupina se je seznanila, kako lahko animiramo risanko (veliko posnetkov s 

fotoaparatom, ki so obdelani v programu Windows Live Movie Maker ); 

3. skupina je na diktafon posnela radijsko igro Pastirček pripoveduje o svojem 

srečanju z vilami. 

Še preden smo se lotili snemanja, so si učenci izdelali kostume za nebesno telo, osebe ali 

živali, ki so jo predstavljali.  

  

 

Za živali so si izdelali ušesa, roge, pastirja sta si nadela slamnik in igrala na piščalko, vile 

so si iz koprene oblikovale obleko in si iz zlatega traku pritrdile lase, sonce pa si je iz 

zlatega krep papirja izrezalo žarke. Živali so sicer izdelale »maske« po predlogi, vendar so 

bili vsi pri delu zelo samostojni in so zelo izvirno oživljali svoje like. Sledilo je delo po 

skupinah; prva se je dogovarjala o novem nadaljevanju zgodbe, kjer se pastir ne meni za 

vile, druga je postavljala figurice nastopajočih živali in pastirja na zeleno podlago in 

spoznavala osnove animacije risanke, tretja pa je pisala »scenarij« za radijsko igro.  

 

Vse skupine so potrebovale pomoč učiteljic, zato je razredničarka prevzela nadzor nad 

prvo in tretjo, sama pa sem se z drugo preselila v kabinet, kjer smo v miru fotografirali in 

animirali. Po kasnejšem pogovoru z razredničarko so bile v prvi skupini vile povsem 

nazainteresirane za delo in niso imele prav nobene ideje, kaj bi storile, če jih pastirček ne 

bi obvaroval pred pripeko. Skupina se je po dolgem dogovarjanju le odločila, da bodo vile 

pastričku sledile domov in mu zastrupile vso živino, vendar bodo popustile, ker jim bo 

pastir obljubil, da bo v prihodnje ravnal drugače. Sledilo je snemanje, a žal še vedno ni bilo 

med igralci pravega vzdušja. Vile so nejevoljno sledile pastirju in njegovi živini, med seboj 

so se dregale, katera bo sploh spregovorila in se pogovarjala s pastirjem. Še najbolje je 

svojo vlogo odigrala pastričkova čreda, ki se je zelo prepričljivo oglašala in sledila pastirju 
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na vsakem koraku. Po ogledu posnetka so negativni komentarji sošolcev kar deževali. 

Večina kritik je letela na vile, češ naj bodo bolj aktivne in naj se vnaprej dogovorijo, kaj bo 

kakšna govorila. Tudi kostume so jim sošolke rahlo popravile in jim uredile pričeske. 

Pastirčku smo predlagali, naj se večkrat ozre na čredo in naj ji na flavto zaigra kakšno 

melodijo, skratka naj ne bo tako zdolgočasen. Celo soncu so predlagali, naj bolj očitno 

greje speče vile in naj kar z rokami nakaže, kako zelo se jih dotikajo njegovi žarki. Drugi 

posnetek je bil za spoznanje boljši od prvega, še vedno pa se vile niso najbolje znašle v 

svoji vlogi. Drugi posnetek smo ponovno dobro pogledali, se o njem pogovorili, pohvalili, 

kar je bilo dobro in predlagali spremembe. Učenci so bili zelo kritični do vil, pohvalili pa 

so sonce, pastirje in njegovo čredo. Predlagali so celo nov razplet zgodbe: ker pastirček ni 

pomagal vilam, se je vlila ploha in premočeni pastirček in čreda so hudo zboleli. Polovica 

črede je poginila in pastirček se je kesal, ker ni pomagal spečim vilam. Predlog so vsi 

pohvalili, vendar nam je zmanjkalo časa za popravke, saj sta se ostali dve skupini že 

občutno dolgočasili. Ob snemanju ne smemo zanemariti tudi sramu nekaterih učencev pred 

kamero, ki je bila zelo moteč element pri izvedbi »narobe zgodbe«.  

 

Z drugo skupino smo se preselili v kabinet in se pogovarjali o nastanku risank. Učenci so 

bili začudeni, ko so izvedeli, da so risanke skupek velikega števila sličic, ki se med seboj le 

malo razlikujejo. Idejo za delo te skupine sem dobila na delavnicah animiranega filma. Pri 

delu je vsak učenec prestavljal tisto žival, ki jo je predstavljal s svojo masko, nekateri so 

skrbeli celo za dve živali. Dogovorili smo se, da animiramo odlomek, kjer pastir zapusti 

vile in se vrača domov. Ko za svojim hrbtom zasliši vedno glasnejše cingljanje in 

zvonjenje, se ozre in takrat vse živali prenehajo hoditi na suho iz morja. Živali in pastirja 

smo premikali zelo počasi in fotografi (učenci, ki so se menjavali) so posneli 45 fotografij. 

Učencem je bilo delo zelo zabavno, tudi sami so predlagali nekaj izboljšav za sceno (morje 

iz modrega papirja) ter za fotografije (proti koncu smo fotoaparat na stojalu približevali 

pastirčku, da bi se videl njegov obraz, ker ni poslušal vil). Na koncu smo pomanjšane 

fotografije prenesli v Windows Live Movie Maker program in na hitro pogledali, kaj je 

nastalo. Učenci so bili malce razočarani, ker je bila risanka tako kratka, vendar smo se 

dogovorili, da naredimo nekaj popravkov in jo morda zadnjo uro v računalniški učilnici 

pokažemo še sošolcem. Tako smo se vrnili v učilnico, kjer sta nas čakali preostali dve 

skupini. Prva je bila pripravljena na drugo snemanje s kamero (ki se ni izkazalo za dosti 

boljšega od prvega), s tretjo pa smo snemali še radijsko igro na diktafon. 
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Tretja skupina je bila pri delu dokaj ustvarjalna, potrebovala je le nekaj usmeritev za 

radijsko igro. Vsi so se postavili v vlogo pastrija in pripovedovali skozi njegovo 

perspektivo o tem, kako so ga vile nagradile in je pozabil na njihovo opozorilo, naj se ne 

ozira nazaj. Določili so zapisovalca in se pomenili o oglašanju živine in zvonjenju. Učenci 

so se dogovorili, da se bo živina sprva tišje oglašala, potem pa vedno glasneje (ker bo 

prihajala iz morja). Ko pa se bo pastriček ozrl, bo oglašanje zopet malo pojenjalo in nekaj 

časa vztrajalo. Vloge so bile že razdeljene in ko je bil scenarij gotov, je sledila vaja brez 

snemanja. Živali so sicer skušale upoštevati glasnost oglašanja, vendar jim ni šlo najbolje. 

Tako so določili »kravo« vodnico, da jim je z roko nakazovala, kdaj naraščajo v svojem 

blejanju, meketanju in mukanju in kdaj pojemajo. Pastir se je takoj izkazal za dobrega 

bralca. Sledila je druga vaja, prav tako brez snemanja. Živali so skrbno ubogale kravo 

vodnico, ki pa je imela rahle težave z usklajevanjem pastirjevega govorjenja in oglašanjem 

živali, ki je večkrat preglasilo pastirja. Tako so prosili razredničarko, naj jim ona pomaga 

in z roko nakazuje dinamiko oglašanja živali, ker bo bolje vedela, kdaj je čredo potrebno 

utišati, da se bo pastirček slišal. Sledilo je snemanje na diktafon. V nadaljevanju navajam 

transkripcijo radijske igre, ki so jo tretješolci 10. 10. 2011 posneli na diktafon v učilnici 2. 

razreda: 

 

P (pastir): Pridite živalce moje, gremo domov. 

OGLAŠANJE ŽIVALI! 

P: Kaj pa je to za menoj? Hmmm ... Vedno glasnejše so moje koze in ovce in krave.  

GLASNO OGLAŠANJE ŽIVALI! 

P: Čudno, čudno oglašanje. Najbolje, da pogledam, kaj se dogaja. Ojoj! Koliko živali je za 

menoj. Sploh jih ne morem prešteti. Čakaj, čakaj iz morja lezejo.  

GLASNO OGLAŠANJE ŽIVALI! 

Na, zdaj so pa prenehale hoditi iz morja. 

OGLAŠANJE ŽIVALI! 

Že vem! To so mi vile podarile. O, koliko živali imam! Še vsem sosedom jih bom lahko 

podaril. Saj jih imam sam več kot dovolj! 

 

Učenci so bili med snemanjem na diktafon zelo motivirani in so upoštevali prav vse 

dogovore. Ob poslušanju posnetka smo uživali, saj se je zdelo, da se dogajanje resnično 

odvija na travniku med množico ovc, krav in koz. Vsi so pohvalili radijsko igro. Nekatere 
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je zanimalo, kaj smo delali v kabinetu in dogovorili smo se, da si bomo njihovo risanko 

pogledali v računalniški učilnici, ki nas je že čakala skupaj z računalničarjem.  

 

Prijetno motivirani smo se posedli vsak za svoj računalnik. Sledilo je iskanje spletne strani, 

kjer so učence čakale naloge o pravljici. Vpisovanje gesla, iskanje ikone Mozilla Firefox in 

vpisovanje spletne strani na vpisno mesto je učencem povzročalo kar nekaj težav. Po 

pričakovanjih bi vsi radi takoj odprli internetno stran, ki se je projicirala na steno z 

učiteljičinega računalnika in s pomočjo treh učiteljev in z nekaj potrpežljivosti, nam je to 

tudi uspelo. Pri razlagi so učenci skrbno poslušali navodila in ko smo jim predstavili vseh 

šest spodaj opisanih nalog, so se lotili dela. Če je kdo potreboval pomoč v nadaljnjih dveh 

šolskih urah, je dvignil roko, opozoril učitelje na težave, ki smo jih s skupnimi močmi 

uspešno rešili. Medtem ko so učenci reševali naloge, sem v že omenjenem programu 

Windows Live Movie Maker (podrobnejša predstavitev pri pravljici Rusica pregnala Mujo 

Karotovo) malce preoblikovala hitrost predvajanja fotografij, da je risanka izgledala daljša 

in za zaključek smo si jo ogledali. Končno podobo risanke pa sem kasneje oblikovala 

doma in jo opremila s posneto radijsko igro. Učenci so vse izdelke »pravljičnega dneva« 

prejeli na DVD-ju, ki so si ga lahko ogledali s svojo razredničarko.  

 

Predstavitev računalniških didaktičnih iger, vključenih v raziskavo: 
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Vse igre so oblikovane s pomočjo programa Hot potatoes. 

 PREDSTAVITEV PROGRAMA HOT POTATOES 

Program Hot Potatoes je program za izdelovanje različnih tipov interaktivnih nalog. Razvil 

ga je team sodelavcev iz univerze v Kanadi: University of Victoria Humanities Computing 

and Media Centre, Victoria, BC Canada. Za uporabnike v izobraževanju, ki svoje izdelke 

predstavijo na internetu, je program brezplačen. V Hotpototoesu najdemo programe, s 

katerimi lahko izdelamo različne tipe nalog: 

 

JQuiz je orodje, s pomočjo katerega izdelujemo kvize; naloge tipa kratkih odgovorov. 

JMix je orodje, s pomočjo katerega izdelujemo naloge tipa urejanja ali določanja 

pravilnega vrstnega reda v danem stavku. 

JCross je orodje, s pomočjo katerega izdelujemo križanke. Le zakaj ne bi kdaj pa kdaj tudi 

na ta način preverjali in utrjevali znanje? 

JMatch je orodje, s pomočjo katerega izdelujemo naloge povezovanja in urejanja. To so 

naloge, ki od reševalca zahtevajo, da poveže med seboj različne pojme, slike ali pa razvrsti 

podatke v stolpcu po določenem vrstnem redu. 

Ime Opis Cilji 

Kviz S pomočjo programa JQUIZ je izdelanih 10 vprašanj, 

ki se stopnjujejo po težavnosti. 

Učenec odgovarja na 

vprašanja o pravljici. 

Pravljica Pomešane povedi, izdelane z JMATCH programom, 

morajo učenci urediti v ustrezno časovno zaporedje in 

tako z dvema nalogama tega tipa lahko sestavijo 

zaključek pravljice. 

Učenec ureja povedi 

v smiselno časovno 

zaporedje. 

Manjkajoča 

beseda 

Pri nalogah tipa dopolnjevanja in vpisa manjkajočih 

besed (JCLOSE program) si učenci lahko pomagajo z 

namigi, ki nakažejo rešitve. Manjkajoče besede so 

izpisane tudi na vrhu ekrana. 

Učenec išče ustrezne 

besede iz pravljice in 

z njimi smiselno 

dopolnjuje povedi. 

Križanka V programu JCROOS so izdelane tri križanke, ki se 

med seboj razlikujejo po težavnosti. Prvi dve vsebujeta 

manj gesel iz pravljice o pastirčku, tretja križanka pa je 

spoj obeh prejšnjih in je zahtevnejša. 

Učenec rešuje 

križanko in išče 

ustrezne besede iz 

pravljice. 

»Zmešana« 

poved 

S programom JMIX je nastal sklop petih nalog, ki so 

diferencirane s številom pomešanih besed ali besednih 

zvez. 

Učenec ureja besede 

v smiselno poved. 

Pari 

(spomin) 

Naloga je oblikovana s pomočjo programa JMATCH, 

ob kateri učenci prepoznajo sličico in jo povežejo z 

ustrezno besedo. Pri spominu pa iščejo slikovne pare. 

Učenec povezuje 

sličico z besedo in 

išče slikovne pare. 
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JClose je orodje, s pomočjo katerega izdelujemo naloge tipa dopolnjevanja ali vpisa 

kratkih odgovorov. 

Kviz 

Učenci izmed štirih možnih odgovorov izberejo pravilnega s klikom na vprašaj v 

pravokotniku. Ko kliknejo puščico naprej, se jim prikaže novo vprašanje. Ko odgovorijo 

na vseh deset vprašanj, se jim izpiše, na koliko vprašanj so odgovorili pravilno. Naloga je 

namenjena preverjanju razumevanja besedila in zaznavanja ključnih besedilnih signalov. 

 

Pravljica 

Učenci z levim klikom na miški »nesejo« izbrano desno poved k izbranemu napisu na levi 

strani in jo tam izpustijo. To naredijo za vseh pet povedi in nazadnje preverijo, če so 

sestavili ustrezno in smiselno pravljico iz prenesenih povedi. Naloga je namenjena 

razumevanju zaporedja dogodkov iz pravljice. 
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Manjkajoča beseda 

Učenci iščejo manjkajoče besede v povedih in jih napišejo v bele pravokotnike. 

Manjkajoče besede izbirajo med naštetimi, hkrati pa lahko kliknejo na vprašaj in preberejo 

namig o manjkajoči besedi. Naloga je namenjena razumevanju besedila, pa tudi 

zaznavanju ključnih besedilnih signalov. 

 

Križanka 

Učenci s pomočjo namigov ob vsaki številki iščejo ustrezne rešitve križanke. Naloga je 

namenjena utrjevanju književnega znanja in predvsem razvedrilu. 
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»Zmešana« poved 

Učenci določajo besedni red tako, da z levim klikom na miški »prenašajo« besede v 

rumenih pravokotnikih na zeleno črto in tvorijo smiselno poved. Naloga navaja učence k 

členitvi po aktualnosti, predvsem jih spodbuja k razmišljanju, kaj je tisto, kar želijo 

poudariti v povedi, zato je lahko pravilnih več odgovorov.  

 

Pari (spomin) 

Učenci iščejo besedno-slikovni par. Besede iz desnega stolpa z levim klikom »prenesejo« 

k ustrezni sličici v levem stolpu. Naloga je namenjena učencem z učnimi težavami, ki so 

počasnejši bralci in so naloge Zmešana poved, Manjkajoča beseda ali Pravljica zanje 

prezahtevne. V sklopu parov je tudi Spomin, kjer učenci iščejo enaki sličici, povezani s 

pravljico. Podobno kot pri reševanju križank različnih težavnosti, tudi tu lahko govorimo o 

diferenciaciji. 
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VTISI OTROK: 

 

Naslednji dan so se učenci z razredničarko pogovarjali o obravnavi pravljice Pastirček. 

Prav vsi so bili navdušeni nad branjem pravljice ob interaktvni tabli, izdelovanjem 

kostumov in delom v računalniški učilnici. Nekaj pripomb (menda vile) je bilo nad delom 

prve skupine, ki je s kamero posnela »narobe« zgodbo, člani ostalih dveh skupin so zelo 

pohvalili snemanje z diktafonom in animiranje risanke ter izrazili željo po večkratnem 

podobnem delu. Večina je pohvalila kviz, reševanje križank in iskanje parov, medtem ko 

so nekateri menili, da je bilo dopolnjevanje besedila (Manjkajoča beseda), urejanje 

sličic/besed v zaporedje (Zmešana poved) in urejanje povedi v zgodbo (Pravljica) zanje 

malce prezahtevno. Le eni učenki ni bila všeč prav nobena naloga, saj je pričakovala 

igranje igric, ne pa tako težkih nalog. Njenemu mnenju o igranju igric so se pridružili še 

trije sošolci, češ da ob računalniku vsi pomislijo na igrice. Razredničarka jim je razložila 

pomen težjih in težkih nalog: namenjene so učencem, ki so pri branju hitrejši, nič pa ni 

narobe, če se jih lotijo tudi drugi. Prav tako so se pogovarjali o računalniških igricah in 

ugotovili, da imajo za igranje čas doma. Takih nalog, kot so jih reševali pri Pastirčku, pa 

vendarle ne rešujejo samoiniciativno in še tisto najpomembnejše – ob nalogah naj bi se tudi 

učili in dosegali cilje, naštete v preglednici, ki jih najdemo tudi v učnem načrtu za 

slovenski jezik.  
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3.4.2.3 H. C. Andersen: GRDI RAČEK  

 

PREDSTAVITEV PRAVLJICE: 

Mama raca je gnezdila v repuhu in valila male račke. Bila je že naveličana, saj se je že 

silno vleklo. Končno so jajca popokala. Le največje jajce je še ležalo tam in mama raca je 

posedela na njem, dokler se tudi ta mladiček ni izvalil. Bil je drugačen od ostalih, silno 

velik in grd. Naslednji dan je mama raca odpeljala male račke, da bi jih predstavila v 

račjaku. Odšli so k stari raci, ki je bila najplemenitejšega rodu. Stara raca je pohvalila vse 

otročiče, le za grdega račka je predlagala, da bi ga malo predelali. Mama raca ji ni dovolila, 

saj je bil kljub grdemu videzu raček dobrega srca in je plaval najbolje od vseh. Tako se je 

račja družinica preselila v račjak. Ubogemu račku pa se je tu zelo slabo godilo, saj so ga 

vsi grizli, suvali in se norčevali iz njega. Zbežal je iz račjaka in jo ucvrl v grmovje. Srečal 

je divje race in dva divja gosaka. Tudi oni so mu rekli, da je tako zelo grd. Proti večeru je 

utekel iz močvirja, tekel je čez polja in travnike in prispel do majhne revne kmečke koče, 

kjer je živela starka z mačkom in kokošjo. Tadva bi račka sprejela medse le, če bi znal 

presti, se grbiti kot maček in nesti jajca kot kokoška. Nista razumela račka in njegove želje 

po plavanju, zato se je raček odločil, da bo šel v širni svet. 

Prišla je jesen in raček je zagledal jato prelepih ptic. Bili so labodi, ki so leteli v tople 

kraje. Zdeli so se mu neznansko lepi in rad jih je imel kot še nikogar. Že se je bližala zima 

in raček je zamrznil v ledu. Zgodaj zjutraj ga je rešil kmet in ga odnesel domov. Tam so ga 

oživili in otroci so se želeli igrati z njim. Raček pa se jih je bal in zbežal tudi iz te hiše. V 

hudi zimi je izkusil ogromno nadlog in bede. Še dobro, da je prišla pomlad in je sonce spet 

začelo greti. Ko je ležal v močvirju, so pred njega priplavali trije labodi. Prepoznal je ptice, 

ki jih je srečal jeseni in se jim je približal. Ko pa je sklonil glavo, je v bistri vodi zagledal 

svoj odsev. Ni bil več grd, črnosiv ptič, temveč prelep labod. Labodi so ga božali s kljuni 

in otroci, ki so jih prišli hranit, so najprej zagledali njega, bil je najlepši. 

ANALIZA DELA: 

Ko so otroci vstopili v razred, je vsakega posebej na mizi čakal predmet (glavnik, knjiga, 

čopič, zobna ščetka, škatla, kuhalnica ...). Predmete smo pregledali, nato pa jih razporejali 

glede na estetski videz v dve vrečki: grdo in lepo. Pri tem so se nekatera mnenja 

razlikovala. Med predmeti so bile tudi slike živih bitij: ovenelih rastlin, polža, škrbastega 

starčka in pogovor je stekel tudi o drugačnosti. Učenci so pripovedovali o svoji izkušnji na 
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obisku v Centru Dolfke Boštjančič v škofljiški enoti, ki pomaga duševno prizadetim 

Slovenije. Tam so srečali ljudi na invalidskih vozičkih, starejše ali mlajše, ki razen 

čebljanja ne znajo govoriti, ljudi, ki ne znajo sami jesti ali se oblačiti ... Na vprašanje, če so 

se jim posmehovali, so odkimali in nekdo je pripomnil, da so bili v Centru pravzaprav zelo 

prijazni in so bili presrečni, ker so jih obiskali. Preko pogovora smo tako skupaj hitro 

ugotovili, da ljudje drug drugega ne smemo ocenjevati po zunanjem videzu, prav tako pa 

tudi ne živali in rastlin. To je bil prijeten uvod v ogled risanke o Grdem račku. Zgodbo so 

učenci večinoma poznali in po ogledu risanke je na vprašanje, kaj ti je od zgodbe najbolj 

ostalo v spominu, skoraj polovica razreda odgovorila, da trenutek, ko se je raček spremenil 

v laboda. Drugi odgovori, ki so jih učenci našteli: 

- Grdi raček se je zadnji izvalil iz jajca. (3) 

- Da so se norčevali iz njega. (2) 

- Ko so otroci rekli, da je najlepši. 

- Da so račka zmerjali in da je najbolje plaval. 

- Tako sem grd, da me še povoha ne! 

- Da račka ni napadel pes. 

- Ko je rekel, da o taki sreči še sanjati ne bi mogel. 

- Grdega račka sta pregnala muca in kokoš. 

- Valjenje jajc. 

- Ko je skočil v vodo in plaval. 

- Ko se je pogledal v jezero in videl, kako je lep. 

S pomočjo Power Point prezentacije smo spoznali zanimivosti o pisatelju Andersenu in 

njegovi rodni Danski ter ugotavljali, če poznamo še kakšno njegovo pravljico. Učenci so se 

spomnili Kraljične na zrnu graha, nekateri tudi Palčice, spomnila sem jih še na Cesarjeva 

nova oblačila, Deklico z vžigalicami ter Svinjskega pastirja. Sledilo je branje odlomka o 

naveličani mami raci, ki je že ure in ure presedela na jajcih, pa se eno še vedno ni izvalilo. 

Odlomek smo prebrali do obiska malih račk na račjem dvoru, kjer se grdemu račku ni 

godilo najbolje. Učencem ni bilo težko umestiti odlomka v celotno zgodbo – na sam 

začetek. Ob dveh sličicah, ki sta se hkrati pojavili na interaktivni tabli, so ugotavljali, kaj je 

bilo prej in kaj kasneje. Še bolj pa smo se v časovno dogajanje poglobili ob letnih časih, ki 

smo jih nanizali na dogajalno premico. Sprva pogovor o letnih časih in dogajanju ni stekel, 

ko pa smo v pravljici natančneje še enkrat poiskali mesta, ki nakazujejo določen letni čas, 
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je bilo delo lažje. Pomagali smo si z dogajalnima premicama, ki sta predstavljeni v 

nadaljevanju: 
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Skušali smo našteti tudi čim več dogajalnih prostorov iz zgodbe, saj je bilo kasnejše delo 

po skupinah vezano tudi na to temo. Učenci so našteli močvirje, led, kmetijo, starkino hišo, 

pozabili so na jarek z visokim repincem, kjer je gnezdila mama raca, in vodo, kjer so 

mladički plavali in se je raček potapljal. Menili so, da je v tej »vodi« ob vrtu z jablanami 

raček postal tudi labod. 

 

Naš pogovor je stekel k novim nalogam; zgodbo o prelepem labodu smo skušali 

nadaljevati in aktualizirati, prenesti v današnji čas. Ideje za nadaljevanje zgodbe so bile 

naslednje: 

 labod se maščuje svojim bratcem in sestricam, ker so ga zaničevali;  

 labod se vrne k svoji družini;  

 labod se maščuje mački; 

 labod se spoprijatelji z drugimi labodi in skupaj odplavajo v širni svet; 

 labod si poišče družico in skupaj imata veliko otrok. 

Ideje za aktualizacijo so se sprva navezovale na drugačne ljudi okoli nas, nato pa smo 

nizali ideje tudi o drugačnih rastlinah in živalih. Učiteljičina pomoč pri teh idejah je bila 

vsekakor potrebna: 

 otroka na invalidskem vozičku sošolci zasmehujejo, ker ne more igrati nogometa; 

 vrtnice druge rastline v vazi niso marale, ker jih je s trnjem bodla; 

 iz belega levčka so se vsi norčevali, ker je bil drugačne barve. 

Aktualizacija tretješolcem ni bila poznana, saj se z njo še nikoli niso srečali. Učenci so na 

vsak način želeli najti srečen zaključek zgodbe, tako kot pri grdem račku, čeprav smo se 

dogovorili, da lahko v današnji čas prenesemo le del zgodbe.  

Razdelili smo se v tri skupine in vsaka je dobila svojo nalogo: 

1. poiskati ustrezne slike dogajalnih prostorov in opredeliti, kaj se je dogajalo v njih; 

2. zaigrati nadaljevanje pravljice in se posneti s kamero; 

3. zaigrati aktualizacijo pravljice in se posneti s kamero. 

 

Prva skupina ni imela večjih težav pri izbiranju koledarskih slik za ponazoritev dogajalnih 

prostorov celotne pravljice. V ustreznem časovnem zaporedju so jih pritrdili na tablo in jih 

zapolnili s sličicami oseb, živali in rastlin, ki nastopajo v zgodbi ter nastalo »tabelsko 

sliko« predstavili sošolcem.  
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Za nadaljevanje pravljice je druga skupina izbrala vrnitev laboda (grdega račka) domov k 

materi in maščevanje mačku, ki je v račjaku grozil račku in njegovi družini. Skupina si je 

izmislila tudi rajalni ples ob račkovi vrnitvi k družini in zabavo, ker so mačka vrgli v 

ribnik. Tretja skupina si je za aktualizacijo Grdega račka zamislila skupnost tigrov, med 

katerimi je eden zaradi barve izstopal. Peljali so ga k levu, kralju živali, ta pa ga je 

prepodil, ker je bil drugačen. Ostali tigri so ga branili in ga peljali k čarovniku. Ta je tigra 

spremenil v navadnega tigra tako, da si je igralec slekel pulover in postal podoben ostalim 

tigrom. 

 

Drugo in tretjo skupino smo pri predstavitvi snemali s kamero in si posnetke tudi ogledali 

ter jih komentirali. Druga skupina je bila ponosna na svoj posnetek, predvsem maščevanje 

nad mačkom je bilo vsem zelo smešno. Sošolci so jih opozorili, da so bili občasno preveč 

statični in niso vedeli, kdo bi začel s pogovorom oz. plesom. Tudi tretja skupina je izvirno 

prestavila dogajanje v sedanji čas. Žal je bil pripovedovalec obrnjen stran od kamere in se 

ga je zelo slabo slišalo. Na posnetku se slišijo tudi učiteljičini komentarji. Sošolci so 

opazili tudi, da so se igralci tretje skupine med snemanjem dogovarjali, kaj kdo naredi in 

reče, čeprav so imeli dovolj časa za dogovarjanje pred snemanjem. Vsi pa so pohvalili 

idejo o čarovniku in preobrazno belega tigra, ki je svojo spremembo nakazal tako, da je 
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slekel pulover. Za ponovitve snemanj z upoštevanjem komentarjev žal nismo imeli časa, 

saj smo že rahlo zamujali v računalniško učilnico, kjer nas je čakal računalničar.  

Prijetno motivirani smo se posedli vsak za svoj računalnik. Sledilo je iskanje spletne strani, 

kjer so učence čakale naloge o pravljici. Težav je bilo veliko manj kot ob zaključku 

drugega razreda, saj smo bili vsi vajeni dela in pripravljeni na težave. Pri razlagi so učenci 

skrbno poslušali navodila in ko sem jim predstavila vseh šest v tabeli opisanih nalog, so se 

lotili dela. Zanimivosti o pisatelju so prebrali le učenci, ki so rešili vse naloge in to označili 

tudi na kontrolnem listu, ki je izgledal tako kot spletna stran, kjer so učenci izbirali naloge.  

 

Vse naloge so izdelane v programu Hot potatoes, ki je predstavljen pri slovenski ljudski 

pravljici Pastirček. 

Ime Opis Cilji 

Odgovori S pomočjo programa JQUIZ je izdelanih 10 vprašanj, ki se 

stopnjujejo po težavnosti. 

Učenec odgovarja na 

vprašanja o pravljici. 

Ustvari 

zaporedje 

Sklop štirih nalog je nastal s programom JMIX. Učenci 

najprej urejajo štiri sličice v ustrezno časovno zaporedje, 

prav tako tudi štiri povedi. Sledita nalogi z urejanjem 

osmih sličic in osmih povedi v ustrezno časovno zaporedje.  

Učenec ureja sličice 

in povedi v ustrezno 

časovno zaporedje.  

Zapolni 

prostor 

Pri nalogah tipa dopolnjevanja in vpisa manjkajočih besed 

v poved (JCLOSE program) si  učenci lahko pomagajo z 

namigi, ki nakažejo rešitve. Tri naloge se stopnjujejo glede 

na količino prebranega. 

Učenec išče ustrezne 

besede iz pravljice in 

z njimi smiselno 

dopolnjuje povedi. 

Poišči par Naloga je oblikovana s pomočjo programa JMATCH, ob 

kateri učenci prepoznajo sličico in jo povežejo z ustrezno 

besedo oziroma povedjo.  

Učenec povezuje 

sličico z besedo ali 

povedjo. 
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Odgovori 

Učenci izmed štirih možnih odgovorov izberejo pravilnega s klikom na vprašaj v 

pravokotniku. Ko kliknejo puščico naprej, se jim prikaže novo vprašanje. Ko odgovorijo 

na vseh deset vprašanj, se jim izpiše, na koliko vprašanj so odgovorili pravilno. Naloga je 

namenjena preverjanju razumevanja besedila in zaznavanja ključnih besedilnih signalov. 

 

 

Ustvari zaporedje 

Učenci z levim klikom na miški »nesejo« izbrano sličico med dve modri črti in jo tam 

izpustijo. To naredijo z vsemi sličicami in nazadnje preverijo, če so sestavili smiselno 

slikovno pravljico. Naloga je namenjena razumevanju zaporedja dogodkov iz pravljice. 

 

Sestavi 

sliko 

S pomočjo brazplačnega programa za izdelovanje 

sestavljank v  jeziku  JAVA SCRIPT učenci lahko 

sestavijo pet sestavljank različnih dogajalnih prostorov. 

Učenec sestavlja 

podobe dogajalnih 

prostorov. 

Hans 

Christian 

Andersen 

Avtorjev življenjepis, dostopen na spletni strani: 

http://www2.arnes.si/~osmsjs1s/sole/janko/grdi_racek/zivlj

enje.htm. 

Učenec ob slikah 

bere zanimivosti o 

pravljičarju. 

Spomin S pomočjo brazplačnega programa za izdelovanje spomina 

v  jeziku JAVA SCRIPT učenci slikovne pare z motivi iz 

pravljice. 

Učenec išče slikovne 

pare. 

http://www2.arnes.si/~osmsjs1s/sole/janko/grdi_racek/zivljenje.htm
http://www2.arnes.si/~osmsjs1s/sole/janko/grdi_racek/zivljenje.htm
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Zapolni prostor 

Učenci iščejo manjkajoče besede v povedih in jih napišejo v bele pravokotnike. 

Manjkajoče besede izbirajo med naštetimi v modrem okvirčku, hkrati pa lahko kliknejo na 

vprašaj in preberejo namig o manjkajoči besedi. Naloga je namenjena razumevanju 

besedila, pa tudi zaznavanju ključnih besedilnih signalov. 

 

 

Poišči par  

Učenci iščejo povedno-slikovni par, kar pomeni, da k sličici prenesejo poved, ki opisuje, 

kaj se na sliki dogaja. Povedi iz desnega stolpa z levim klikom »prenesejo« k ustrezni 

sličici v levem stolpu. Naloga je namenjena razumevanju prebranega. 
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Sestavi sliko 

Učenci z levim klikom na miški »primejo« delček sestavljanke in ga prenesejo na ustrezno 

mesto v belem kvadratu, dokler le-ta ni ustrezno zapolnjen. Naloga je namenjena predvsem 

razvedrilu, pa tudi utrjevanju književnega znanja s prepoznavanjem dogajalnega časa ter 

prostora, saj imajo učenci na voljo pet različnih sestavljank. 

 

H. C. Andersen 

Učenci ob slikah in besedilu berejo zanimivosti o pravljičarju. Naloga je namenjena 

hitrejšim učencem, ki so se uspešno spopadli z vsemi ostalimi opisanimi nalogami. 

Samostojno odkrivajo in spoznavajo avtorjevo življenje od rojstva do smrti. Zanimivosti 

smo našli na spletu, in sicer med šolami, ki so leta 2000 sodelovale v projektu Virtualna 

bralna značka, na strani: 

 http://www2.arnes.si/~osmsjs1s/sole/janko/grdi_racek/zivljenje.htm.  

Lastni spletni strani o Grdem račku smo dodali povezavo na omenjeno stran, ki je 

opremljena tudi s sličicami. 

 

 

http://www2.arnes.si/~osmsjs1s/sole/janko/grdi_racek/zivljenje.htm
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Spomin  

Učenci iščejo enaki sličici, povezani s pravljico. S klikom na levi gumb miške odpirajo 

sličice, ki pa se zaprejo, če se sličici razlikujeta. Ko učenec najde slikovni par, ta zbledi. 

Naloga ja namenjena urjenju spomina in predvsem razvedrilu. 

 

 

3.4.2.4 Ela Peroci: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

 

PREDSTAVITEV PRAVLJICE: 

Deklica Jelka je imela na trati za hišo iz odprtega dežnika narejen šotor. Tekala je okoli 

šotora in se igrala s svojo novo rdečo žogo. Skozi okno so jo opazovali mama, oče, dedek, 

babica in teta ter jo opozarjali, naj pazi na svojo novo žogo. Jelka je žogo vrgla visoko v 

zrak in žoga je padla v bližnji potok. Odrasli so bili jezni nanjo. Jelka ni mogla gledati 

jeznih obrazov, zato se je skrila pod svoj dežnik, ga prijela za kljuko, zaprla oči in 

šepetala: »Moj dežnik je lahko balon.« Njen dežnik je poletel visoko v nebo. Vsi njeni so 

zaskrbljeni gledali za njo. Ko pa je deklica odprla oči, je videla pod seboj ljubljanske hiše, 

dvorišča, mačko, ki se je grela na vrhu hiše, škatle (avtomobile) ter pike (ljudi), ki so 

mrgolele sem in tja. Jelka je uživala v poletu nad Ljubljano, saj je imela res lep razgled na 

dogajanje. Obkrožila je Ljubljanski grad, odpotovala do Tivolija in tukaj je zagledala 

cvetlični vrt, na katerem so rasli klobuki vseh barv in oblik. Jelka je zaprla svoj dežnik in 

http://sl.wikipedia.org/wiki/De%C5%BEnik
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se ustavila. V deželi Klobučariji je srečala svoje vrstnike, ki so živeli v isti ulici, vendar se 

z njimi ni smela igrati, ker so ji starši prepovedali. V tej deželi pa se je lahko igrala z njimi. 

Vsak je nadel svoj klobuk in postal je to, kar je klobuk predstavljal. Eden izmed otrok je 

postal Vsevid in Jelka ga je prosila, naj poišče njeno žogo. Ko jo je dobila nazaj, se je 

poslovila od prijateljev in s seboj vzela tudi nekaj klobukov za domače. Nobeden je ni 

okaral, ker je izginila. Ko so si nataknili vsak svoj klobuk, so postali to, kar so si vedno 

želeli. Dedek je postal general, babico je klobuk pomladil, mama je postala najlepša gospa 

v mestu, očka profesor, teta filmska igralka, mlajša sestrica pa zlata ribica. Jelka pa ni 

imela klobuka, imela pa je dežnik, ki je lahko postal balon. 

ANALIZA DELA: 

Najprej smo spoznali pisateljico Elo Peroci ter si ogledali pravljice in pesmice, ki jih je še  

napisala za otroke. Pravljico Moj dežnik je lahko balon smo prebrali ob ilustracijah na 

interaktivni tabli, in sicer tako, da so vsi učenci lahko hkrati spremljali dogajanje. Prav 

veselje je pripovedovati pravljico, kjer se nihče ne dolgočasi in vsi nestrpno čakajo, kaj se 

bo v nadaljevanju zgodilo. Po čustvenem premoru in izjavi: Jelka pa ni imela klobuka, je 

pa imela dežnik, ki je lahko postal balon, so učenci izražali svoje vtise o pravljici. Sledilo 

je dopolnjevanje povedi,  pri čemer so učenci sodelovali z branjem. Na interaktivni tabli se 

je izpisala nedokončana poved in štirje možni odgovori. Vsak posameznik je najprej sam 

zase prebral poved in jo ustrezno dokončal, nato pa je eden izmed učencev glasno prebral 

pravi odgovor. Pri vprašanju: Kaj od naštetega je med potovanjem z dežnikom Jelka videla 

pod seboj, smo se večkrat nasmejali danim odgovorom in jih pravilno preoblikovali (dedek 

na lesenem teličku – deček na lesenem konjičku, bele galebe – bele golobe ...). V Power 

Point program smo vključila tudi pogovor o glavnih in stranskih osebah, o dogajalnem 

času in prostoru ter o temi, ki so jo prepoznali učenci v zgodbi.  

Učenci so pri novih nalogah domišljijsko nadaljevali poved: Če bi bil-a vsevid, bi ... 

Naštetih je nekaj idej, ki se niso ponavljale: 

 videla v sosednjo hišo. 

 videla čez steno. 

 pogledal v drugi razred. 

 raziskoval. 

 pomagala slepim. 

 videla čez vrata. 



101 

 

 pomagal revnim ljudem. 

 videla bi London. 

 pomagal ljudem, če bi kaj izgubili. 

 gledal, kako se brat tušira. 

Prav tako si je vsak zamislil klobuk, ki bi si ga rad nadel na glavo in v razredu sta se znašli 

dve baletki, dva indijanca, pet čarodejev, čarovnica, vrtnarka, navijač, marsovec, plesalka, 

harmonikaš, karatejec, vila, vojak, jahalka letečega konja, šofer, kača ... in domišljijski 

klobuki so v računalniški učilnici tudi zaživeli. Razdelili smo se namreč v dve skupini; 

polovica otrok je z razredničarko ostala v razredu in na dolg risalni papir z voščenkami 

slikala vse, kar je Jelka videla med letom nad ljubljanskimi ulicami (do dežele 

Klobučarije). Z drugo polovico otrok pa smo se preselili za računalniške ekrane v 

računalniško učilnico, kjer smo ustvarjali v programu Slikar. Učenci so program že 

poznali, saj smo se z njim spoznali že ob zaključku 2. razreda.  Njihova naloga je bila, da si 

v spomin prikličejo klobuk, ki bi si ga radi poveznili na glavo in ga poskušajo naslikati z 

orodji v Slikarju. Z računalničarjem sva jih opozorila na sklenjene črte, saj se barvno 

polnilo ujame le vanje; v nasprotnem primeru se lahko obarva celoten list na ekranu. 

Učenci so navodila upoštevali in se čudili, kaj vse jim omogoča omenjeni program. Če jim 

klobuk ni bil všeč, so kliknili na Datoteka in Nova ter sprememb niso shranili. Najhitrejši 

so si zamislili več klobukov in jih naslikali; večina pa je v eni uri naslikala samo en klobuk 

in ob shranjevanju mi je vsak razložil, kaj predstavlja, ko si nadene ta klobuk. Z 

računalničarjem sva sama shranjevala izdelke učencev, saj sva že v 2. razredu ugotovila, da 

je to pretežak zalogaj za devetletnike. Seveda pa je na centralnem računalniku vsak lahko 

sam natisnil svoj klobuk in ga ponosno pokazal razredničarki, ki je z drugo polovico otrok 

prišla v računalniško učilnico ter odpeljala prvo skupino v razred.  

Primeri nastalih klobukov v programu Slikar: 

NAVIJAŠKI KLOBUK SLIKARSKI KLOBUK 
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INDIJANSKI KLOBUK ČAROVNIŠKI KLOBUK 

  

 

HARMONIKAŠKI KLOBUK 

 

BALETNI KLOBUK 

  

 

KLOBUK JAHALKE LETEČEGA KONJA VILINSKI KLOBUK 

 

 

PLESNI KLOBUK VOJAŠKI KLOBUK 
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Vloge smo torej zamenjali tako, da so vsi slikali svoje klobuke v Slikarju in vsi so na dolg 

risalni list slikali tisto, kar je Jelka videla pod seboj med letom z dežnikom. Skupina v 

razredu je Jelkino potovanje nad ljubljanskimi ulicami posnela tudi s kamero. Risalni list 

so zvili v dva tulca, ki so ga na eni strani odvijali, na drugi pa zavijali – tako kot filmski 

trak. Nad razvitim delom poslikanega lista pa so učenci animirali Jelko z dežnikom v roki 

in občudovali vse, kar je bilo na spregled. Kasneje sva se z njihovo razredničarko 

pogovarjali o delu v razredu in tako kot otroci, je bila tudi sama navdušena. Otroci so bili 

ves čas izredno motivirani, med snemanjem s kamero pa bi vsi radi sodelovali. Nastalih 

filmov si niso sproti pogledali, so se pa ob vsakem posnetku pogovarjali o izboljšavah in 

posnetek tudi pravočasno prekinili, če se je kaj zataknilo. Problemi, ki so se pojavljali: 

odvijanje in zavijanje tulcev risalnega papirja je bilo včasih prehitro ali prepočasno, 

animirana Jelka (učenci) je občasno pozabila, da pripoveduje o dogajanju s svoje 

perspektive in je vključevala tretjeosebnega pripovedovalca, preveč je bilo statičnosti, 

galebi namesto golobov, jecljanje ... Posnetke obeh skupin smo si ogledali na koncu v 

računalniški učilnici, ko je tudi druga skupina naslikala in natisnila svoje klobuke.  

  

VTISI OTROK: 

Učenci so bili nad svojim delom tako v učilnici kot za računalniki zelo navdušeni, kar so 

izrazili tudi v anketi, ki so jo rešili vsak na svojem računalniku. Na vprašanje, kaj ti je bilo 

danes všeč in kaj bi spremenil, je več kot polovica učencev odgovorila, da ne bi nič 

spreminjali, ker jim je bilo vse všeč. Trije učenci so izpostavili, da jim je bilo všeč 

snemanje, branje pravljice in slikanje v Slikarju. Štirje bi spremenili dejtsvo, da nismo 

igrali prav nobenih igric, nekomu pa se je zdelo, da je imel premalo časa za delo z 

računalnikom. Z razredničarko sva se dogovorili, da jim posnetke prinesem na DVD-ju, da 

jih bodo lahko pokazali tudi staršem. 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA SLIKAR 

Slikar je program, ki ga lahko uporabljamo za ustvarjanje risb na praznem platnu ali čez 

druge slike. Program ima orodno vrstico na levi strani okna. Tabela opisuje, kako se 

uporabljajo orodja v orodni vrstici. 

Orodje Opis  
 Če želimo označiti nepravilno oblikovani del slike, uporabimo Prostoročni izbor.   

 Če želimo izbrati kvadratni ali pravokotni del slike, uporabimo Izbor.  

 Če želimo izbrisati področja na sliki, uporabimo orodje Radirka. 

 

Če želimo zapolniti ograjeno obliko z barvo, uporabimo Barvno polnilo.  

 

Če želimo nastaviti trenutno barvo ospredja ali ozadja, uporabimo orodje Kapalka.  

 

Če želimo povečati odsek slike, uporabimo orodje Lupa.  

 

Če želimo risati tanke, poljubno oblikovane črte ali krivulje, uporabimo Svinčnik.  

 Če želimo naslikati tanke ali poljubno oblikovane črte in krivulje, uporabimo 

Čopič.  

 Če želimo na sliki ustvariti učinek razpršilca, uporabimo Razpršilec.  

 Če želimo na sliko vnesti besedilo, uporabimo Besedilo. Polju z besedilom je 

mogoče spreminjati velikost in ga premikati, spreminjati je mogoče pisavo, 

velikost pisave in oblikovanje besedila. 

 

Če želimo narisati ravno črto, uporabimo orodje Črta.  

 

Če želimo narisati enakomerno krivuljo, uporabimo orodje Krivulja. Ko smo 

ustvarili črto, kliknemo področje na sliki, kjer želite imeti lok krivulje, nato pa 

povlečemo kazalec in prilagodimo krivuljo. 

 Če želimo narisati pravokotne oblike, uporabimo Pravokotnik. Če želimo narisati 

kvadrat, med vlečenjem držimo tipko SHIFT. 

 Če želimo ustvariti obliko s poljubnim številom stranic, uporabimo Mnogokotnik. 

Narišemo g tako, da povlečetmo kazalec in narišemo ravno črto. Nato kliknimo 

vse točke, kjer želimo, da se pojavijo dodatne stranice. Če želimo ustvariti stranice 

s koti, ki imajo 45 ali 90 stopinj, med ustvarjanjem stranic držimo tipko SHIFT. 

 Če želimo ustvariti elipse in kroge, uporabimo orodje Elipsa. Če želimo narisati 

krog, med vlečenjem držimo tipko SHIFT. 

 Če želimo narisati pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, uporabimo Zaobljeni 

pravokotnik.  
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Barvna paleta prikazuje trenutno barvo ospredja in ozadja. Če želimo slikati z 

izbrano barvo ospredja, povlečemo kazalec. Če želimo slikati z izbrano barvo 

ozadja, kliknemo z desno tipko miške, medtem ko vlečemo kazalec. Če želimo 

spremeniti trenutno barvo ospredja, kliknemo barvni kvadrat, ki je na voljo.  

 

Če kopiramo in lepimo del slike z orodjem za prostoročni izbor ali z orodjem za 

izbor, izberemo enobarvno ozadje ali prosojno ozadje.  

 

Pri risanju črt in krivulj izberemo želeno debelino črte. 

 

Pri risanju oblik izberemo želeni učinek polnila. 

 

 

 

3.4.2.5 Astrid Lindgren: PIKA NOGAVIČKA  

PREDSTAVITEV PRAVLJICE: 

Pika Nogavička živi v vili Čira Čara s konjem ter opico z imenom Ficko. Njen oče kapitan 

večino časa preživi na morju in jo le občasno obišče, mama pa jo opazuje iz nebes. Torej 

živi v vili Čira-čara čisto sama. Pika ima na obrazu pegice, oranžne lase pa si splete v dve 

štrleči kitki. Na nogah nosi dve drugačni nogavici in čevlja, velika kot dva čolna. Je zelo 

močna in bogata. Preden je njen oče odjadral, ji je zapustil dve skrinji zlata. Njena 

najboljša prijatelja sta sosedaTomaž in Anica, ki sta brat in sestra. Skupaj se igrajo na vrtu 

pred hišo in v vili Čira-čara. Pika ne hodi v šolo in nikoli ne želi odrasti. Doživi polno 

nenavadnih dogodivščin: reši očeta iz rok gusarjev, prelisiči tatova, ki vdreta v hišo zaradi 

zlatnikov, reši dom za upokojence, noče prodati svoje vile Čira-čara, razvozlja skrivnostno 

Fickovo sled, prelisiči policaja, ki jo skušata odpeljati v sirotišnico ...  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Konj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Opica
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ANALIZA DELA: 

Tokrat sva se z razredničarko domenili, da fantastično pravljico o Piki berejo z učenci med 

poukom v nadaljevanjih. Po štirinajstih dneh vsakodnevnega branja pa smo s Piko 

preživeli še tri ure v računalniški učilnici. Branje je namreč šibka točka tretješolcev s 

podružnične šole Lavrica, kar je bilo tudi vodilo pri pripravi računalniških nalog zanje. 

Otrokom sem pripravila podobne naloge kot v interaktivni zgodbi Medved in miška, ki so 

jo spoznali v 2. razredu. Slike za posamezno zgodbo sem našla v risankah o Piki na 

svetovnem spletu, nato pa v HTML jeziku izdelala spletne strani in jih povezala v celoto. 

Učenci so ob sličici prebrali del zgodbe, nato pa med tremi odgovori izbirali njeno 

ustrezno nadaljevanje.  

 

Če so izbrali pravilni odgovor, se je pred njimi odprla nova sličica in nova nedokončana 

poved. Vedno znova so se odločali za njeno ustrezno nadaljevanje, če pa so izbrali 

napačno, se je na ekranu pojavila Pika in jim pokazala jezik. Podobno kot pri Medvedu in 

miški so si tudi tu po uspešno prebranih vseh Pikinih zgodbah učenci lahko sami natisnili 

diplome. Poleg sedmih zgodb so učence čakale še tri križanke, izdelane v Hot potatoes 

programu. Kazalo z zgodbami, križankami in diplomo je v programu Adobe Photoshop s 

pomočjo pobarvank o Piki oblikoval in obdelal prijatelj računalničar. 

Naslovna stran Pikinih zgodb, oblikovana v Photoshopu: 
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Najhitrejši bralci so zadnjih pet minut lahko oblačili Piko – predvsem med dekleti 

priljubljeno igro sem našla na strani: http://www.girlsandgamez.com/game/2191/.html.  

 

Dekleta so bila seveda navdušena na oblikovanjem Pikine pričeske, izbiranjem njene 

majice, krila, nogavic in čevljev. Med fanti pa je samo enemu uspelo pravočasno prebrati 

vse zgodbe, rešiti tri dokaj zahtevne križanke in si natisniti diplomo. Do oblačenja Pike je 

http://www.girlsandgamez.com/game/2191/.html
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sprva pokazal odklonilen odnos, kmalu pa je tudi sam začel v tem uživati in je 

razredničarki ponosno pokazal svojo kreacijo. Vsaj delno sva z razredničarko kontrolirali 

branje otrok tako, da je vsak na svojem lističu obkrožil, katere zgodbe je že prebral in na 

koncu (ob printanju diplom na centralnem računalniku) eno izmed teh zgodb tudi obnovil. 

Tretjina učencev si je najbolj zapomnila zgodbo o semnju, kjer je Pika zmagovala v vseh 

igrah na srečo in priigrala veliko plišastih medvedov. Pika se vrne v vilo Čira-čara je druga 

zgodba, ki je učence najbolj pritegnila, saj je imela opravka s policajema in ju je ukanila. 

Tretja zgodba, ki se je nekaterim zdela zelo smešna, pa je bila Pika in skrivnostna stopinja. 

Le enemu učencu ni uspelo prebrati vseh sedmih zgodb, pa so se sošolci strinjali, da tudi 

njemu natisnemo diplomo. 

VTISI OTROK: 

Pri reševanju končne ankete so vsi učenci, razen enega, napisali, da je bilo delo zelo 

prijetno in počutje odlično. Tudi zato, ker so vsi poznali zgodbe, ki so jih predhodno 

prebrali v razredu ali pa gledali po televiziji. Med odgovori na vprašanje: Kaj ti je bilo pri 

delu z računalnikom najbolj všeč, so po trije učenci navedli tipkanje na računalnik, 

reševanje križank in reševanje zgodb oziroma iskanje pravilnih odgovorov. Posameznikom 

so bili všeč mehki stoli, pritiskanje na gumbe, sodelovanje s sošolcem. Presenetila sta me 

dva odgovora: Ko sem igrala igrice in to, da sem razmišljala. Večinoma so učenci po 

končanem delu v računalniški učilnici obvezno vprašali: »Kaj pa računalniške igrice? Jih 

ne bomo nič igrali?« Očitno pa je učenka branje in iskanje odgovorov dojemala kot igro in 

verjetno zelo uživala pri delu. Odgovor o razmišljanju me je zelo nagovoril, saj očitno 

nekateri devetletniki že znajo presojati o svojem mišljenju in o učenju. Polovica razreda je 

menila, da ob vsem delu v računalniški učilnici ne bi ničesar spreminjali, posamezniki pa 

bi več tipkali na tipkovnico, poslušali pesmi, trije pa bi igrali igrice, saj je bilo zanje branje 

očitno naporno in so ga opredelili kot učenje. 

Učenca, ki mu delo v računalniški učilnici ni bilo všeč, sem na koncu vprašala, kaj je bilo 

temu vzrok. Povedal je, da mu branje še ne gre preveč dobro in da je bilo zanj preveč 

zgodb in branja. Pa tudi slabo se je počutil. Vendar je navsezadnje rekel: »Še vseeno je bilo 

tu bolje kot učenje v razredu. Samo drugič manj branja!« Svetovala sem mu, naj naslednjič 

raje prosi za pomoč sošolca ali učiteljico, da mu pomaga pri branju.  
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PREDSTAVITEV PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP 

Adobe Photoshop je profesionalni računalniški program za obdelavo fotografij in drugih 

grafik. Razvili so ga pri podjetju Adobe Systems, ki je trenutno eden izmed vodilnih 

izdelovalcev grafičnih programov na svetu. Photoshop je nepogrešljivo orodje za fotografe, 

oblikovalce ter ilustratorje. Uporablja se tudi pri oblikovanju video iger kot orodje za 

izdelovanje in nanašanje tekstur.  

V današnjem času, ko v ospredje stopa digitalna fotografija, postaja vse bolj pomembna 

tudi obdelava digitalnih slik. Računalniško obdelane slike lahko objavimo na internetnih 

straneh, jih natisnemo na tiskalniku, pošljemo v fotografski studio ali pa jih uporabimo 

kako drugače. Na voljo je več različic programa, ki so prilagojene tudi za delo na osebnem 

računalniku. Gre za orodje, namenjeno profesionalcem, ki se ga postopno lahko nauči 

vsakdo.  

Fotografi Adobe Photoshop uporabljajo za različne namene. Za povprečnega fotografa, ki 

bi svojo fotografijo rad le izboljšal, izostril, izrezal ali kaj podobnega so na voljo mnoga 

orodja. Ilustratorji in oblikovalci spletnih strani poleg Photoshopa in ostalih programov za 

rastersko obdelav, uporabljajo vektorske programe. Še posebej oblikovalci logotipov, 

letakov (flyerjev) in internetnih strani, saj se jim v tem primeru med delom ni treba 

odločiti, kakšne velikosti naj bodo objekti, ker jih lahko sproti prilagajajo.  

 

3.4.2.6 Rezijanska ljudska pravljica: RUSICA PREGNALA MUJO KAROTOVO 

PREDSTAVITEV PRAVLJICE: 

Babica je šla po vodo in pri tem pustila odprto hišo. Ob prihodu domov je ni mogla več 

odpreti; planila je v jok in odšla od doma. Na poti je srečala volka in mu potožila, kaj se ji 

je zgodilo, volk pa se je ponudil, da ji bo on pomagal odpreti hišo. Ko je začel pritiskati na 

vrata, jih ni mogel odpreti, zato je odšel. Babica je začela jokati in spet šla od hiše ter 

srečala lisico. Tudi lisica jo je vprašala, zakaj joče in ta ji je povedala, kaj se je zgodilo. 

Lisica ji je ponudila pomoč in tako sta odšli k zaklenjeni hiši, kjer je tudi lisica poskusila 

srečo. Bila je neuspešna in je odšla. Babica je spet začela jokati, odšla od hiše in srečala 

zajca. Seveda je tudi zajca zanimalo, zakaj babica joče in ta mu je vse obrazložila. Zajec je 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_program
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fotografija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grafika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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ponudil svojo pomoč, a tudi tokrat sreča ni bila na njuni strani. Nazadnje je babico iz joka 

premotil neznani glas, ki jo je vprašal, zakaj joče. Babica neznanca sprva sploh ni videla. 

Šele, ko je rusica stopila na kamen, je babica ugotovila, da jo je ogovorila majhna mravlja 

(rdečka). Tudi rusica je vprašala, zakaj joče in babica ji je povedala za svojo nesrečo. 

Rusica se je odločila, da ji bo pomagala. Babica se je znova začudila, kako ji lahko tako 

majhna žival pomaga. Ko sta prispeli do hišice, si je rusica ogledovala vrata, dokler ni 

našla luknjice in uspešno prišla noter. Mujo Karotovo (gorsko kozo) je pičila v stegno in ta 

je skočila ven iz hišice. Tako je rusica odprla vrata hišice in poučila babico, naj ne pušča 

več ključa v ključavnici. Babica je v zahvalo rusici skuhala močnik. Ko sta pojedli, je 

rusica odšla in babica je pustila hišo odprto. 

ANALIZA DELA 

Povod za izbiro te pravljice je bila knjiga Matjaža Schmidta z naslovom Slovenske 

pravljice (in ena nemška) v stripu, ki je leta 2010 izšla pri založbi Mladinska knjiga. 

Pravljica sicer ni med predlogi obravnavanih besedil v učnem načrtu, najdemo pa njeno 

različico: Rusica pregnala grdinico. Tretješolci iz Škofljice in njenih podružnic so jo 

spoznali s pomočjo lutkovnega gledališča Zapik, zato jim je bila glavna junakinja rusica 

znana. Obravnava pravljice z novim junakom in še v stripu pa je bila za šest tretješolcev iz 

PŠ Želimlje še toliko zanimivejša. Ob Power Point predstavitvi smo spoznali značilnosti 

rezijanske pokrajine, kjer je ljudska pravljica nastala. Seznanili smo se, kdo sta pravzaprav 

glavna junaka zgodbe, nato pa ob Schmidtovem stripu sledili toku dogajanja. Učenci so 

bili zelo poslušni in so z veseljem pomagali pri branju stripa.  
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Pri preverjanju razumevanja zgodbe s pomočjo vprašanj ni bilo težav. Nove naloge so 

učence usmerjale v razmišljanje o dogodku, ko so bili v očeh drugih veliki, pa čeprav so 

otroci. Nekdo je izpostavil, kako je pomagal očetu izvleči ključe izpod kavča, drugi je 

ponosno povedal, da je pomagal mamici pri peki peciva in ji sipal moko v posodo. Tretji je 

povedal, da je pomival okna, medtem ko je bolna mama ležala v postelji. Predstavljali smo 

si tudi, da se je v našo hišo naselil nepridiprav in iskali ideje, kako bi se ga znebili. Fantje 

so hitro začeli s puškami in noži, dekleta so bolj realno razmišljala o pomoči starejših. 

Učenec je konkretno v svoj dom postavil medveda, ki bi ga ven zvabil s skledo dišečega 

medu.  

Po pogovoru so učenci dobili nalogo, da iz lego kock izdelajo vse like, ki nastopajo v 

pravljici, in hišo, kjer je živela babica. Vloge so si tretješolci kar sami razdelili in v pičlih 

desetih minutah je vsak izdelal svojo žival, babico ali hišo. Hitrejši so na pomoč priskočili 

tistim, ki so imeli težave. Vsak je poskušal izdelani živalici ali babici posoditi tudi svoj 

glas in med seboj so hitro vzpostavili dialog. Učenci so pomagali tudi pri postavitvi scene; 

na mizo smo prilepili zeleno podlago, poiskali kamen za rusico in k mizi potisnili omaro z 

zaveso, ki sicer predstavlja njihov igralno-lutkovni kotiček.  

Sledil je pogovor o nastanku risank. Nekaterim učencem je bilo znano, da risanka nastane 

iz ogromnega števila sličic, ki se razlikujejo le v malenkostih. Če vidimo te slikice hitro 

eno za drugo, vidimo gibanje, kar je bistvo risank. Učenci so se takoj navdušili nad idejo, 

da bi tudi oni izdelali risanko o prebrani pravljici. Zaradi majhnega števila otrok je bilo to 

izvedljivo, saj je vsak predstavljal eno književno osebo, fotografi pa so se menjavali. 

Fotoaparat smo namestili na stojalo, postavili babičino hišo v pripravljeno sceno in dodali 

še babico, Mujo Marotovo ter volka. Naša risanka naj bi se začela od trenutka, ko volk sliši 

jokajočo babico in ji ponudi pomoč. Glasove naj bi posneli na diktafon po končanem 

fotografiranju, vendar smo zaradi dolgočasenja nesodelujočih pri izdelavi risanke vključili 

diktafon kar vzporedno s fotografskimi posnetki. Ko sta babica in volk opravila svoje delo 

s premikanjem figuric in se poslovila, sta ta del s svojo razredničarko posnela tudi na 

diktafon. Ker je bilo to za učence nekaj novega, so govorcem vsi prisluhnili. Fotografiranje 

je trajalo dobro uro, da so se razvrstile vse živali, ki so želele pomagati babici. Pri 

fotografiranju smo najprej naleteli na težavo zaradi preslabe osvetljenosti scene, zato je 

bilo potrebno vklopiti bliskavico, kar pa je fotografiranje zelo upočasnilo. Sploh fotograf je 

težko čakal na znak, kdaj lahko posname novo fotografijo. Eden od otrok je stalno 
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preverjal, da na fotografiji ni kakšnih rok ali glave sošolcev, ki so premikali živali ali 

babico. Nekateri učenci so se malce dolgočasili, zato so se igrali z lego kockami ali pa 

gledali, kakšne fotografije nastajajo. 

 

Naslednjič je ob takem delu morda smiselno učence dodatno zaposliti – tako da so vsi čim 

bolj vključeni v nastajanje risanke. Nastalo je sto petdeset fotografij in medtem ko smo jih 

prenašali na računalnik v ustrezen program, so učenci poslušali svoje glasove po diktafonu, 

se odločali za izboljšave ter ponovno posneli določene odlomke, nato pa so rešili še kratko 

anketo, kjer so izrazili svoje mnenja o dogajanju v tem dnevu. Ob ogledu naših fotografij v 

programu Monkey Jam, so učenci dobili le prvi vtis o nastajajoči risanki. Za končni izdelek 

je bilo potrebno še nekaj ur domačega dela. Fotografije in posnetke z diktafonom smo 

prenesli v program Windows Live Movie Maker, dodali še glasbo za ozadje in postopoma 

je nastajala risanka o rusici. Učencem in njihovi razredničarki smo jo posneli na DVD, 

sicer pa je dostopna na spletni strani, ki je nastala ob zaključku pisanja magistrske naloge: 

www.drevopravljic.si. 

Vsi učenci so se v svoje vloge zelo vživeli; še najbolj pa babica, ki je s svojim jokom 

prepričljivo oznanjala svojo nesrečo. Volk se je domislil tuljenja, da bi ga lažje prepoznali, 

zajček je svoj prihod nakazal s skakanjem, z rusico pa se je učenec identificiral predvsem z 

njeno majhnostjo, kar je nakazal v svojem govoru (kot majhen otrok, ki še ne zna 

izgovarjati »R«). Očitno pa je ob srečanju z Mujo Karotovo na to pozabil ali pa je prav z 

odraslejšim tonom nakazal svojo premoč nad vsiljivo kozo. Učenec, ki je prevzel vlogo 

koze, je bil navdušen nad njenim vzklikom v stripu, ko ga je rusica pičila v stegno: 

»Mekeke!« in ga je večkrat ponovil.  
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VTISI OTROK 

V razredu s šestimi otroki je poučevanje res pravo veselje. Prav vsak je lahko povedal 

svoje mnenje in sodeloval pri aktivnostih. Učencem je bila pravljica zelo všeč, tudi zato, 

ker jim je bila predstavljena v stripu. Povrhu vsega so se nedavno srečali z lutkami iz 

pravljice Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice in našli smo veliko podobnosti ter tudi 

razlik. Ugotovili smo, da v pravljicah nastopajo iste živali, razen medveda. Razlika je v 

»hudobnih« osebah oz. živalih, »zmagovalka« pa je povsod najmanjša žival, ki z zvijačo 

ukani večje od sebe. Tudi temo smo v obeh pravljicah našli enako.  

Kljub številnim podobnostim se učenci niso pritoževali, da so to že slišali. Izkušenj z 

nastajanjem risanke še niso imeli, kar je pomenilo še večjo motivacijo za delo. Na koncu 

so vsi pohvalili naše delo in prav nihče ne bi ničesar spreminjal. Zadovoljstvo je bilo 

opaziti tudi na njihovih obrazih, ko so si ogledali osnutek risanke in poslušali svoje 

glasove. Ugotovili so sicer, da bi babici iz papirja lahko izrezali solze, saj je povsod 

nasmejana, pa čeprav večinoma joče. Še bolj zadovoljni pa so bili, ko jim je razredničarka 

zavrtela končni izdelek; risanka jim je bila zelo všeč, najbolj pa dejstvo, da so sami 

posodili glasove junakom in so sodelovali pri njenem nastajanju. Razredničarko so menda 

prosili, če lahko še kdaj izdelajo risanko.  

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA Windows Live Movie Maker 

S sistemom Windows 7 in programom Windows Live Movie Maker lahko preprosto 

ustvarimo lastne filme in jih damo v skupno rabo. Program je del storitev Windows Live, 

ki jih prenesemo brezplačno in ki vključujejo tudi orodja za fotografije, neposredno 

sporočanje, e-pošto, družabna omrežja in druga.  

Urejanje filmov  

 

Dodamo video 

Najprej izberemo videe, iz katerih bomo izdelali film v programu Movie Maker in ga 

urejali. Na zavihku Domov v skupini Dodaj kliknemo Dodaj videe in fotografije. Držimo 

pritisnjeno tipko Ctrl in izbiramo videe, ki jih želimo uporabiti, nato kliknemo Odpri.  

 

http://explore.live.com/windows-live-movie-maker
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Obrežemo video 

Če želimo obrezati začetek ali konec videoizrezka, tako da se v končni različici filma 

pojavi le izbrani del, kliknemo video in povlečemo indikator predvajanja v snemalni knjigi 

do točke, kjer naj se video v filmu začne oziroma konča (Video orodja - Uredi v skupini - 

Urejanje - Nastavi začetno/končno točko). 

 

Razdelimo video 

Video lahko razdelimo v dva manjša dela in nato nadaljujemo urejanje. To storimo tako, da 

kliknemo in povlečemo indikator predvajanja do točke, na kateri želimo video razdeliti 

(Video orodja - Uredi v skupini - Urejanje - Razdeli). 

 

Pospešimo ali upočasnimo video 

Če želimo spremeniti hitrost videa, kliknemo nanj. Nato v možnosti Video orodja na 

zavihku Uredi v skupini Prilagajanje izberemo seznam Hitrost in kliknemo na željeno 

hitrost (pospešitev ali upočasnitev).  

 

 

Skupna raba v spletu  

S programom Windows Live Movie Maker lahko objavimo svoje filme na priljubljenih 

spletnih mestih in jih damo v skupno rabo s prijatelji, družinskimi člani ali komer koli, ki 

ga to zanima. 

 

Dodajanje fotografij in videoposnetkov 

Na zavihku Domov v skupini Dodaj izberemo Dodaj videe in fotografije. Držimo 

pritisnjeno tipko Ctrl ter izbiramo fotografije in videe, ki jih želimo uporabiti. Ko jih 

izberemo, kliknemo Odpri.  
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Urejanje projekta 

Projektu lahko dodamo glasbo, naslove, učinke in prehode oziroma naredimo druge želene 

spremembe.  

 

Objavitev filma v spletu 

Na zavihku Domov v skupini Skupna raba izberemo spletno mesto, na katerem bi radi 

objavili film. Vnesemo svoje uporabniško ime in geslo ter po navodilih objavimo film.  

 

Ogled filma na spletu 

Ko je film objavljen na spletu, izberemo Poglej v spletu, da si film ogledamo na spletnem 

mestu. Povezavo do filma lahko v e-poštnem sporočilu pošljemo prijateljem ali družinskim 

članom, da si ga v spletu lahko ogledajo tudi oni. Program je zelo logično oblikovan, 

nezahteven in omogoča ustvarjanje zelo raznolikih stvari.  

 

Ob preizkušanju modela poučevanja z uporabo IKT pri rednem pouku književnosti v petih 

3. razredih devetletne OŠ, sem bila pri vseh petih pravljicah s svojim delom in delom otrok 

zelo zadovoljna. Tegobe, s katerimi smo se srečevali z učenci, sem sprejela kot spodbudo 

za dodatne izboljšave in izpopolnitve posameznih pravljic, kar je vidno tudi na spletni 

strani. 
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3.4.3 ANKETA ZA UČENCE IN UČITELJE 

 

Del vsakršne raziskave je povratna informacija tistih, ki so del raziskave – v našem 

primeru učenci 3. razredov OŠ Škofljica in njenih dveh podružnic. K raziskavi sem 

povabila tudi učitelje, ki poučujejo učence na razredni stopnji. Moj namen je bil predvsem 

predstaviti jim idejo povezovanja pravljice z računalnikom ter ugotoviti, v kolikšni meri je 

računalnik pri njihoven poučevanju (pa tudi pri delu doma) že prisoten. Hkrati sem se 

naučila izdelovati elektronske ankete v brezplačnem programu za izdelovanje anket: Free 

Online Survey, kar je prav tako ena od možnosti za pouk književnosti in mi bo v prihodnje 

koristila. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati obeh anket. Zaradi relativno majhnega 

vzorca anketirancev obsežnejše statistične  analize  ne  moremo  narediti,  so  pa  rezultati 

obeh anket pripomogli pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja in uresničevanju 

zastavljenih ciljev na začetku procesa raziskovanja. 

 

 

PREDSTAVITEV ANKETE ZA TRETJEŠOLCE 

 

Anketni vprašalnik za tretješolce, ki so sodelovali pri raziskavi, je bil sestavljen iz desetih 

vprašanj. V prvem delu smo poizvedovali o uporabi računalnika doma, v drugem pa o 

mnenju učencev glede uporabe računalnika pri pouku. Anketo je 85 učencev (20 s 

podružničnih šol) izpolnjevalo neposredno po obravnavi posamezne pravljice.  

Na začetku ankete smo želeli ugotoviti, ali starši tretješolcem doma dovolijo uporabljati 

računalnik in kako pogosto jim to dovolijo. Le štirim učencem starši sploh ne dovolijo 

uporabljati računalnika, medtem ko 27 % učencev sedi za računalnikom vsak dan, 47 % 

občasno, 15 % pa le ob vikendih. Štirje učenci so kot drugo možnost, ko jim starši dovolijo 

uporabljati računalnik, navedli: »takrat, ko sem priden«. Po dva učenca uporabljata 

računalnik enkrat tedensko oz. nikoli, eden pa ga uporablja le enkrat mesečno. Rezultati so 

izraženi v frekvencah (f) in deležih (%). 

Preglednica 1: Dovoljenje staršev za uporabo računalnika 

Dovoljenje za uporabo računalnika Frekvenca Delež (%) 

DA 

NE 

81 

4 

95,3 

4,7 
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Preglednica 2: Pogostost uporabe računalnika 

Pogostost uporabe računalnika Frekvenca Delež (%) 

Občasno 

Vsak dan 

Ob vikendih 

Drugo  

Enkrat tedensko 

Nikoli 

Enkrat mesečno 

40 

23 

13 

4 

2 

2 

1 

47,1 

27,1 

15,3 

4,7 

2,4 

2,4 

1,2 

 

Anketiranci so izmed danih možnosti izbirali načine uporabe računalnika doma. Iz 

rezultatov v preglednici 3 je razvidno, da večina učencev igra igrice in gleda risanke. Malo 

manj kot polovica jih posluša pravljice in pesmice ali rešuje naloge in se uči.  Približno 25 

% jih pozna program Slikar, malo manj jih računalnik uporablja za pisanje in branje ali 

pošiljanje sporočil prijateljem. Presenetljivo, kar šest tretješolcev pozna Facebook in ga 

tudi uporablja. Dva učenca sta med drugim navedla spletno stran Friv.com, kjer najdemo 

ogromno brezplačnih igric. Brez dvoma so anketiranci učenci sodobnega časa in večina od 

njih pozna, kaj vse jim računalnik lahko nudi.  

Preglednica 3: Način uporabe računalnika 

Načini Frekvenca Delež (%) 

Igram igrice. 

Gledam risanke. 

Poslušam pravljice in pesmi. 

Rešujem naloge in se učim. 

Rišem v slikarju. 

Pišem in berem. 

Pošiljam sporočila prijateljem. 

Drugo. 

75 

46 

33 

32 

21 

19 

19 

9 

88,2 

54,1 

38,8 

37,6 

24,7 

22,4 

22,4 

10,6 

Anketa se je navezovala tudi na uporabo računalnika pri pouku in razloge zanjo. 

Anketiranci so izmed sedmih možnosti lahko izbrali le tri. Kar 64,7 % se jih strinja, da se 

ob računalniku več naučijo, malo manj jih meni, da je tako učenje zabavnejše. Približno 

polovica učencev meni, da je prednost računalnika v tem, da so pri delu samostojni in ne 

potrebujejo pomoči učiteljice, poleg tega se delo točkuje, zato so seznanjeni s svojim 

uspehom in napredkom. 29,4 % učencev meni, da je razlaga s pomočjo računalnika 

nazornejša, nekateri vidijo prednost tudi v sodelovanju s sošolcem. Dvanajst otrok pa vidi 

prednost uporabe računalnika v tem, da jim pri delu ni treba preveč razmišljati. 
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Preglednica 4: Razlogi za uporabo računalnika 

Razlogi Frekvenca Delež (%) 

Ker se več naučim. 

Ker je učenje bolj zabavno. 

Ker lahko delam sam, brez pomoči učiteljice. 

Ker se delo točkuje in tako vem, koliko znam. 

Ker učiteljica lahko bolj nazorno nekaj razloži. 

Ker s sošolcem naloge ponavadi rešujeva skupaj. 

Ker mi ni treba preveč razmišljati. 

55 

52 

45 

41 

25 

16 

12 

64,7 

61,2 

52,9 

48,2 

29,4 

18,8 

14,1 

Pogostejše vključevanje računalnika pri slovenščini, spoznavanju okolja in matematiki je v 

skladu z dostopnostjo didaktičnih gradiv za posamezna predmetna področja, kar vpliva na 

izkušnje učencev pri šolskem delu. Le četrtina otrok vidi možnost uporabe računalnika pri 

likovni in glasbeni vzgoji, najmanj (9 %) pa učenci računalnik povezujejo s športno 

vzgojo, kar je vidno iz preglednice 5. Računalnik danes omogoča ogromno novosti in 

ustvarjalnosti, ki se jih morda niti ne zavedamo. Preglednica 6 prikazuje možnosti uporabe 

računalnika pri slovenskem jeziku, učenci so lahko izbrali poljubno število možnosti. 

Večina učencev bi v ustreznem računalniškem programu pisala in brala zgodbe, 

prepoznavala črke in glasove ali reševala kvize in uganke. Za gledanje poučnih risank med 

poukom se je odločilo slabih 5 % anketirancev. En učenec bi se s pomočjo ustreznega 

računalniškega programa učil slovenskega jezika; verjetno je tega vajen od doma.  

Preglednica 5: Uporaba računalnika med poukom 

Predmeti Frekvenca Delež (%) 

Slovenščina  

Spoznavanje okolja 

Matematika 

Likovna vzgoja  

Glasbena vzgoja 

Športna vzgoja 

70 

66 

62 

22 

17 

8 

82,4 

77,6 

72,9 

25,9 

20,0 

9,4 

Preglednica 6: Uporaba računalnika pri slovenskem jeziku 

Možnosti uporabe Frekvenca Delež (%) 

Bral in pisal bi zgodbe. 

Prepoznaval bi črke, glasove, zloge. 

Reševal bi kvize in uganke. 

Poslušal bi pesmice in pravljice. 

Risal bi osebe in predmete iz pravljic. 

Gledal bi risanke. 

50 

47 

35 

17 

16 

4 

58,8 

55,3 

41,2 

20,0 

18,8 

4,7 
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Ob zaključku ankete smo želeli izvedeti, katera didaktična gradiva različnih predmetnih 

področij učenci poznajo in jih tudi uporabljajo. Izmed trinajstih naštetih je najmanj 

poznana pravljično obarvana Sneguljčica in 7 Jankov (MK), v kateri se prepletajo tri znane 

zgodbe, in sicer: Sneguljčica in 7 palčkov, Rdeča kapica ter Janko in Metka. Manj poznani 

sta še: Žoge in Moje sijajno človeško telo. Program Potovanje med črkami je nadaljevanje 

Polžkovih korakov v svet glasov, črk, besed. S programom otroci razvijajo natančno 

opazovanje, prepoznavanje črk, dopolnjevanje besed in vsebinsko smiselnih povedi ter 

spoznavanje velike začetnice. Njegovo nadaljevanje je Potovanje z besedami, ki omogoča 

učenje skozi igro in otroka navaja na pravilno vstavljanje ločil, uporabo velike začetnice, 

pravilno uporabo pridevnikov, logično povezovanje in širjenje besedišča. Program Mali 

radovednež omogoča, da otrok skozi igro spozna in utrjuje različno rabo besednih zvez ter 

širi svoje besedišče. Slednji opisani programi so prav tako manj poznani med tretješolci. Iz 

preglednice 7 je razvidno, da jih oporablja le 7-8 % učencev. Največ učencev (slaba 

tretjina anketirancev) pozna program Spoznajmo okolja, ki je namenjen spoznavanju 

različnih življenjskih okolij, njihovih značilnih predstavnikov rastlin in živali, ugotavljanju 

povezanosti živih bitij z okoljem. Približno četrtina anketirancev pozna in uporablja tudi 

drugi najbolj razširjen program: Raziskujem v prometu, kjer učenci skozi igro spoznavajo 

in prepoznavajo vrste prometa, prometna sredstva, osnovna pravila ravnanja v prometu in 

se seznanjajo s prometnimi situacijami.  

Zanimivo je, da skoraj polovica otrok, ne pozna nobenega od naštetih programov. Verjetno 

tudi zato, ker v večini razredov nimajo učencem dostopnega računalnika. Podobno 

vprašanje iz ankete je bilo: Ali si doma že reševal podobne naloge kot v šoli, s katerimi se 

lahko veliko naučiš. Slaba polovica otrok je na vprašanje odgovorila pritrdilno. Ob tem so 

navajali naslednja učna področja: matematično, logično, naravoslovno, pisanje črk in 

zgodb, poslušanje pravljic, risanje, reševanje kvizov in ugank, šah. Navajali so tudi 

konkretne naslove učnih strani ali programov: dr. Kozel, Na vrtu, Vedež, Polžkovi koraki v 

svet črk, besed, glasov ter Medved in miška. Nekdo se je s pomočjo računalnika očitno 

pripravljal tudi na Cankarjevo tekmovanje, spet drugi je iskal zanimivosti o Francetu 

Prešernu. 
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Preglednica 7: Poznavanje didaktičnih programov 

Didaktični programi Frekvenca Delež (%) 

Nobenega od teh 

Spoznajmo okolja 

Raziskujem v prometu 

Miška praznuje 

Igrive številke 

Enciklopedija narave 

Balonar Oskar raziskuje kmetijo 

Polžkovi koraki v svet glasov, črk in besed 

Mali radovednež 

Potovanje med črkami/ besedami 

Žoge 

Moje sijajno človeško telo 

Sneguljčica in 7 Jankov 

41 

26 

18 

12 

12 

10 

8 

7 

6 

6 

4 

4 

2 

48,2 

30,6 

21,2 

14,1 

14,1 

11,8 

9,4 

8,2 

7,1 

7,1 

4,7 

4,7 

2,4 

 

 

3.4.3.1 Zaključki ankete za tretješolce 

 

Anketa nam kaže dokaj jasno sliko o dojemanju tretješolcev in njihovi uporabi računalnika 

doma in med poukom. Nič kaj presenetljivo ni dejstvo, da približno 30 % anketirancev 

računalnik uporablja vsak dan, polovica le občasno. Če natančneje definiramo »uporabo« 

računalnika; otroci pretežno igrajo igrice ali pa gledajo risanke, nekateri morda slikajo v 

Slikarju. Iz ankete je razvidno, da učenci uporabo računalnika med poukom dojemajo kot 

pripomoček za hitrejše in boljše učenje, pri čemer ne manjka zabave. Velik pomen dajejo 

tudi samostojnosti. Verjetno iz izkušenj najbolj povezujejo računalnik s slovenskim 

jezikom, spoznavanjem okolja in matematiko. Kot  možnost vključevanja računalnika pri 

slovenskem jeziku je učencem najbližje branje in pisanje zgodb, prepoznavanje črk in 

glasov ter reševanje kvizov in ugank. Najbolj poznani didaktični programi med tretješolci 

pa so: Spoznajmo okolja, Raziskujem v prometu, Miška praznuje, Igrive številke in 

Enciklopedija narave. Zanimiva je ugotovitev, da približno polovica otrok ne pozna 

nobenega od programov, kar lahko opozarja na dejstvo, da so večinoma prepuščeni 

naključno izbranim računalniškim igram in programov, ki služijo le zabavi, ali pa otroci 

doma nimajo dostopa do računalnika. 
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PREDSTAVITEV ANKETE ZA UČITELJE RS 

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 12 vprašanj. Vprašanja so se nanašala na način in 

namen uporabe računalnika pri izvedbi pouka, iskali smo mnenja učiteljev o doživljanju 

otrok pri učenju z računalnikom, prednosti in slabosti le-tega, poizvedovali smo se tudi o 

pridobivanju računalniškega znanja učiteljev. Anketiranje je potekalo prek elektronske 

ankete v novembru 2011. K anketiranju smo povabili učitelje, ki poučujejo na razredni 

stopnji. Anketni vprašalnik smo poslali na 30 elektronskih naslovov učiteljicam, ki 

poučujejo na OŠ Škofljica ali njenih dveh podružnicah: v Želimlju in na Lavrici.  

 

Na anketo se je odzvalo  66,7 % povabljenih učiteljic; vse anketiranke so bile ženskega 

spola. V raziskavi so sodelovale učiteljice, stare od petindvajset let naprej, šest jih presega 

starost petdeset let. Rezultati so izraženi v deležih (%), v frekvencah (f) in kjer je potrebno 

v aritmetičnih sredinah (AS). 

 

Na začetku ankete smo želeli ugotoviti način in namen uporabe računalnika ter didaktičnih 

programov pri pouku. V preglednici 1 prikazujemo oceno uporabe računalnika pri 

posameznih predmetih na razredni stopnji, kot jo vidijo naši anketiranci. Anketiranci so 

uporabo računalnika pri posameznem predmetu določali na osnovi petstopenjske Likertove 

lestvice, kjer je 5 pomenilo vedno, 1 pa nikoli. Kot kažejo dobljeni podatki, učitelji 

najpogosteje uporabljajo računalnik pri spoznavanju okolja (as = 3,4), najredkeje pa pri 

športni vzgoji (as = 1,1).  

 

Preglednica 1: Uporaba računalnika pri predmetih v prvem triletju 

Predmeti AS Delež (%) 

Spoznavanje okolja 

Slovenščina 

Matematika 

Glasbena vzgoja 

Likovna vzgoja 

Športna vzgoja 

3,4 

2,9 

2,6 

2,2 

2,1 

1,1 

69 

59 

52 

44 

43 

23 

 

Pogostejša raba računalnika pri spoznavanju okolja, slovenščini in matematiki je v skladu z 

dostopnostjo didaktičnih gradiv za posamezna predmetna področja. Učitelji računalnik 

najpogosteje uporabljajo v matični učilnici (60 % anketiranih učiteljev) manj pa v 

računalniški učilnici, kabinetu in v zbornici (10 %).  
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Preglednica 2: Prevladujoča učna oblika 

Učne oblike Frekvenca Delež (%) 

Skupinsko delo.  

Diferenciacija. 

Individualno delo.  

Projektno delo. 

Timsko delo. 

15 

9 

6 

1 

0 

45,5 

27,3 

18,2 

3,0 

0 

 

Računalnik omogoča tako skupinski pouk kot tudi individualizacijo in diferenciacijo, kar je 

pokazala tudi naša raziskava. Učitelji računalnik najpogosteje uporabljajo prav pri 

skupinskem delu (45 %). Takšen način omogoča sodelovanje, medsebojno pomoč in 

pozitivno naravnanost med učenci. Učenec poleg lastne odgovornosti razvija tudi 

odgovornost do dela v skupini (preglednica 2). Drugi najpogostejši obliki uporabe 

računalnika sta diferenciacija (27 %) in individualizacija (18 %), saj učenci tempo dela 

lahko prilagodijo svojim sposobnostim. Le en učitelj uporablja računalnik pri projektnem 

učenju, kar ni presenetljivo, saj je na razredni stopnji ta oblika učenja manj prisotna. En 

učitelj v pouk ne vključuje računalnika. Učitelji računalnika ne uporabljajo za timsko delo.  

 

Preglednica 3: Uporaba IKT v fazah učnega procesa 

Faze izobraževalnega procesa Frekvenca Delež (%) 

Ponavljanje in utrjevanje. 

Usvajanje nove snovi. 

Motivacija. 

Preverjanje in ocenjevanje osvojenega znanja. 

Ga ne uporabljam. 

Drugo 

8 

5 

2 

0 

0 

5 

40,0 

25,0 

10,0 

0 

0 

25,0 

 

Avtonomnost učitelju omogoča, da sam odloča, v kateri fazi izobraževalnega procesa bo 

računalnik uporabil. V anketi so anketiranci izbrali prevladujočo obliko, pri kateri 

uporabljajo računalnik. Najpogosteje ga uporabljajo pri ponavljanju in utrjevanju učne 

snovi, in sicer 40 % (preglednica 3). Večina didaktičnih računalniških programov je skrbno 

oblikovana v skladu z učnimi vsebinami in cilji iz učnih načrtov ter je temu primerno 

dober pripomoček pri poglabljanju usvojenega znanja. Učenci poleg utrjevanja snovi 

usvajajo tudi nova znanja (25 %), saj je danes vedno več vsebin programiranih tako, da jim 

pri vsrkavanju novega znanja ni mučno in dolgočasno, hkrati pa imajo možnost dobiti 

povratno informacijo o pravilnosti rešitve. Računalnik je pri pouku tudi dober motivator 

(10 %). Štirje od anketirancev se niso odločili za nobeno fazo učnega procesa, ker menda 
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vse uporabljajo v približno isti meri (kot so zapisali v opombe). Računalnika v fazo 

preverjanja in ocenjevanja znanja učitelji ne vključujejo, en učitelj pa računalnika pri 

pouku ne uporablja.  

 

Preglednica 4: Namen računalnika pri poučevanju 

Namen AS Delež (%) 

Širiti znanje s področja IKT.  2.6 86,0 

Narediti pouk zanimivejši.  2.5 84,3 

Učence naučiti iskati informacije. 2.5 83,3 

Razvijati učenčeve sposobnosti za samostojno, neodvisno učenje.  2.3 77,3 

Navajati učence na strategije aktivnega učenja.  2.2 73,7 

Pripraviti učence na prihodnje šolanje in zaposlitev v inform. družbi. 2.1 70,3 

Zagotoviti dodatno učenje za boljše in slabše učence.  2.1 68,3 

Razvijati odgovornost učenca za lastno učenje.  2.0 66,7 

Spodbujati večje sodelovanje in učenje (projektno delo).  1.8 61,0 

Izboljšati učni uspeh. 1.7 58,0 

 

V nadaljevanju so učitelji na tristopenjski lestvici (ne)strinjanja (3 = strinjanje, 1 = 

nestrinjanje) ocenili namen računalnika pri poučevanju. Najpomembnejše argumente za 

uporabo računalnika pri poučevanju vidijo učitelji v širjenju znanja s področja IKT (86 %) 

ter v zanimivejšem pouku (84 %) pa tudi v razvijanju zmožnosti učencev, da se naučijo 

iskati informacije (83 %). Iz podatkov v preglednici 4 je razvidno, da želijo učitelji navajati 

učence na samostojno, neodvisno, pa tudi aktivno učenje in jih na ta način pripraviti na 

prihodnje šolanje in zaposlitev v informacijski družbi (70 %). Manjša težnja učiteljev se 

kaže v razvijanju odgovornosti učenca za lastno učenje ter v zagotavljanju učinkovitejšega 

učenja tako boljšim kot slabšim učencem. Učitelji se ne strinjajo povsem, da je delo z 

računalnikom tisto, ki krepi sodelovanje med učenci, prav tako ne pripomore bistveno k 

boljšemu učnemu uspehu. 

 

Učenci se po mnenju anketiranih učiteljev veselijo učenja z uporabo računalnika, saj jim v 

prvi vrsti pomeni zabavo; učenci ob »delu z računalnikom« takoj pomislijo na igranje 

računalniških iger (33 %), nekateri morda tudi na zanimivejši način pridobivanja novih 

znanj (18 %). Le redki pa pomislijo na komunikacijo med prijatelji, na kratkočasje ali 

aktivno učenje. Iz preglednice 5 je razvidno, da nihče ne pomisli, da mu bo delo z 

računalnikom prineslo širši pogled na IKT. Morda je smiselno učence ob vsaki uporabi 
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računalnika pri pouku spomniti, da gre ob tem za učenje in doseganje določenih ciljev in 

ne le zgolj za zabavno posedanje pred računalnikom. 

 

Preglednica 5: Pogled učencev na IKT 

Mnenje učencev o delu z računalnikom Frekvenca Delež (%) 

Zabava.  17 34,7 

Igranje računalniških iger.  16 32,7 

Zanimivejši način pridobivanja novih znanj.  9 18,4 

Komunikacija med prijatelji. 3 6,1 

Kratkočasje.  2 4,1 

Aktivno učenje.  1 2,0 

Širši pogled na IKT. 0 0,0 

 

Računalniška pismenost učiteljev je nujna pri izvajanju pouka z uporabo računalnika, zato 

smo želeli izvedeti, koliko ur na dan anketiranci posvetijo delu za računalnikom. Učitelji v 

svojem poklicu uporabljajo računalnik v povprečju 2,2 h na dan. Večina kot orodje za 

pregledovanje pošte, pisanje učnih priprav, pedagoških poročil ter za iskanje raznovrstnih 

informacij po internetu. Najmanj učiteljev uporablja računalnik za igranje računalniških 

iger in za multimedijsko delo. Poleg naštetih možnosti uporabe računalnika so se pojavile 

še: poslušanje glasbe, radia in iskanje kuharskih spretnosti. Komunikacija s starši še ni v 

takem razmahu kot komunikacija s sodelavci. Iz tega lahko sklepamo, da računalnik je oz. 

postaja pomembna sestavina pedagoškega dela. Podrobnosti so razvidne iz preglednice 6. 

 

Preglednica 6: Uporaba računalnika pri profesionalnem delu učiteljev 

Načini uporabe Frekvenca Delež (%) 

Pregledovanje elektronske pošte.  18 16,7 

Za pripravo učnih priprav in pedagoških poročil. 18 16,7 

Iskanje informacij za potrebe pouka.  18 16,7 

Brskanje po internetu. 17 15,7 

Komunikacija s sodelavci znotraj šole in drugih šol.  14 13,0 

Iskanje informacij za potrebe strokovnega usposabljanja.  12 11,1 

Komunikacija s starši. 5 4,6 

Za multimedijsko delo.  3 2,8 

Igranje računalniških iger. 2 1,9 

Drugo: kuharske spretnosti, glasba, radio 1 0,9 

 

Anketiranci vidijo prednosti uporabe računalnika pri pouku predvsem v lažji motivaciji 

otrok za delo, k čemur pripomore zanimivejši način pridobivanja novih znanj. Večina 
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učiteljev se strinja tudi, da je pouk, podprt  z IKT, dobra priprava na zaposlitev v 

informacijski družbi, saj krepi samostojno, neodvisno učenje. Na drugi strani učitelji 

menijo, da prinaša pretirana uporaba računalnika tudi slabosti, in sicer: manjšo pismenost 

otrok, manjšo sposobnost mišljenja in čustvovanja, tudi komunikacija med učenci je 

vprašljiva in ne vpliva najbolje na socialne odnose. Uporaba računalnika ne vpliva 

neposredno na večjo agresivnost otrok. Anketiranci si glede kreativnosti in domišljije otrok 

ter oblikovanja otrokovih interesov niso bili povsem enotni, ali gre ob tem za prednosti ali 

slabosti. Tudi glede aktivnega učenja so previdno izražali le delno (ne)strinjanje. Tako 

lahko povzamemo, da je vključevanje računalnika k pouku vsekakor smiselno v določeni 

meri, dokler razvija pozitivne lastnosti. Prekomerno vključevanje računalnika v pouk pa 

ima lahko tudi vrsto škodljivih posledic, še posebno, če so otroci doma brez nadzora 

staršev prepuščeni računalniškemu ekranu.            

 

Preglednica 7: Vpliv dela z računalnikom na učence 

Prednosti in slabosti Delež (%) 
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Lažja motivacija za delo. 86,6 

Zanimivejši način pridobivanja novih znanj.  86,6 

Priprava na zaposlitev v informacijski družbi. 78,3 

Krepitev samostojnega, neodvisnega učenja.  71,6 

Manjša pismenost. 70,0 

Manjša sposobnost mišljenja in čustvovanja. 70,0 

Večja kreativnost otrok. 66,6 

Aktivno učenje.  66,6 

Otrokova domišljija počiva in počasi zakrni. 65,0 

Nezmožnost oblikovanja lastnih interesov. 63,3 

Večja agresivnost. 56,6 

Komunikacija med učenci.  56,6 

Boljši socialni odnosi. 45,0 

 

Pri  načinih pridobivanja znanja s področja IKT so anketiranci lahko zbrali več odgovorov. 

Učitelji so se najpogosteje (30,8 %) usposabljali sami ali s pomočjo prijateljev in 

sorodnikov (26,9 %), manj pa na seminarjih in v času šolanja. Izobraževanje in strokovno 

usposabljanje učiteljev na področju IKT namreč omogočata Ministrstvo za šolstvo in  šport 

ter Zavod za šolstvo. Kljub temu se le slaba tretjina učiteljev odloči za strokovno 

izobraževanje. Res pa je tudi, da so zanimanja za takšna izobraževanja vedno večja in so 

razlogi za neudeleževanje lahko tudi prehitro zapolnjena mesta izobraževanj. 
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Preglednica 8: Pridobljeno računalniško znanje pri učiteljih 

Načini pridobivanja računalniškega znanja Frekvenca Delež (%) 

Sam/-a.  16 30,8 

Pri prijateljih, sorodnikih. 14 26,9 

V službi.  11 21,2 

Na seminarjih.  6 11,5 

V času šolanja.  4 7,7 

 

Anketiranci so na koncu izrazili tudi svoje mnenje glede obravnave pravljic s pomočjo 

računalnika, njihovo predstavo o tem, kaj naj bi to pomenilo ter morebitno poznavanje 

programa, ki je temu namenjen. Odgovore smo zdužili v tri sklope, glede na strinjanje, 

delno strinjanje ali nestrinjanje anketirancev o vpeljavi računalnika pri obravnavi pravljic. 

 

STRINJANJE Z VPELJAVO RAČUNALNIKA K POUKU 

Učitelj a: Ne poznam programa, si pa predstavljam kot nekakšno igro vlog na monitorju in 

dodatne naloge po obravnavani temi; morda na več nivojih. Nekdo pripoveduje, učenec 

išče konec zgodbe in mogoče napiše ali nariše na računalnik svoj konec. Predstavljam si 

tudi, kako bi lahko zgodbo predstavili na različne načine, tudi v obliki video igric z 

nalogami. 

Učitelj b: Menim, da je obravnava pravljice preko računalnika nekaj novega in zanimivega 

za učence. Verjetno gre za (preskenirano, pretipkano) slikanico, ki jo predstavimo oz. 

preberemo ob pomoči računalnika (projektorja/interaktivne table). Tudi naloge za 

obravnavo so take, da otroci uporabljajo računalnik. 

Učitelj c: Predstavljam si ogled risanke, iskanje zanimivosti o pisatelju, morda snemanje s 

kamero in gledanje posnetka ter naloge v Hot Potatoes programu (jih je ogromno na 

uciteljska.net). 

Učitelj č: Pravljico sem skenirala in smo jo vzeli kot bralni list - za frontalno glasno branje. 

Prej sem jo doživeto prebrala, potem smo se pogovorili. Ta možnost se mi zdi v 

kombinaciji zelo dobra, saj učenci vidijo tekst pred sabo, torej vključijo več čutil, ne samo 

sluh. 

Učitelj d in e: Zanimiva popestritev, drugačen način dela, pri reševanju nalog na 

računalniku so aktivni vsi otroci.  
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DELNO STRINJANJE Z VPELJAVO RAČUNALNIKA K POUKU 

Učitelj f: Ne poznam ustreznega programa; knjigo skeniram ali poiščem že pripravljeno. 

Pravljico sem obravnavala pri dopolnilnem pouku in pravljičnem krožku v Power Point 

obliki. Absolutno mislim, da mora biti prvenstvena oblika predstavitev pravljice s knjigo. 

Učitelj g: Ne poznam programa, s pomočjo katerega se lahko obravnava pravljice. 

Predstavljam si, da je lahko zelo atraktivno za otroke. Verjetno zgleda na podoben način 

kot risanka, film, kar otroke zelo pritegne. Sama bi to z veseljem poskusila, nikakor pa tega 

ne bi uporabljala prepogosto, saj je živa komunikacija med učenci nenadomestljiva in 

dragocena. 

Učitelj h: Obravnavanje pravljic prek računalnika je odlično za popestritev, za utrjevanje 

že znane pravljice, kljub temu pa mislim, da bi morali otroci več sami brati, radi pa še 

vedno poslušajo pravljico, kar ne bi smeli zanemarjati.  

Učitelj i: Otrok pravljico sprejema čustveno, če mu jo pripovedovalec tudi čustveno 

posreduje, kar pa pri računalniku gotovo ni možno. Računalnik bi uporabila predvsem za 

preverjanje razumevanja besedila, morda ustvarjalno pisanje; nadaljevanje pravljice ipd. 

Učitelj j: Za spremembo, da včasih uporabiš računalnik. Ne poznam programa. 

Učitelj k in l: Ne poznam ustreznega programa; zna biti zanimivo. 

NESTRINJANJE Z VPELJAVO RAČUNALNIKA K POUKU 

Učitelj m: Mislim, da je še vedno prednost vzeti v roke knjigo, ali slišati pravljico, ki ti jo 

nekdo prebere. Kljub zelo pogosti uporabi računalnika v vsakdanjem življenju in pri 

pouku, kar je vsekakor v današnjem času nuja, menim, da se s preveč IKT aktivnostmi 

izgublja neposreden stik med ljudmi, kar pa v današnjem času še kako potrebujemo. 

Učitelj n: Živa beseda je še vedno na prvem mestu. 

Učitelj o: Mislim, da je živa beseda še vedno najboljša. 

Učitelj p: Bojim se, da skušamo računalnik preveč vpletati v vsako stvar.  

Učitelj r: Pravljice naj ostanejo pravljice! Brez računalnika. 

Kot kažejo zgornje izjave anketirancev,  je tretjina učiteljev naklonjenih obravnavi pravljic 

s pomočjo računalnika. Svoje strinjanje so ti učitelji podprli s konkretnimi idejami, kako bi 

lahko pravljico učencem predstavili s pomočjo računalnika. Med drugim so navedli igro 
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vlog, pisanje ali risanje konca (drugačnega konca) zgodbe, video igrice z nalogami, 

preskenirana in pretipkana slikanica kot bralni list na interaktivni tabli, ogled risanke, 

iskanje zanimivosti o pisatelju na spletu, snemanje s kamero in gledanje posnetka, naloge v 

Hot Potatoes programu. Zelo verjetno je, da ti učitelji pri svojem delu pogosto vključujejo 

računalnik na različnih predmetnih področjih.  

Sedem anketirancev pa se je s povezovanjem pravljic in računalnika strinjalo le delno. 

Menijo, da je »živa komunikacija med učenci nenadomestljiva in dragocena« in podpirajo 

dosedanji način obravanave pravljic s slikanico v roki in glasnim branjem oziroma 

pripovedovanjem ter poglabljanjem doživetja preko pogovora. Ne nasprotujejo občasnemu 

vključevanju računalnika za ustvarjalno pisanje ali slikanje nadaljevanja pravljice, tudi 

ogledu risanke ali filma so naklonjeni. Poudarjajo pa, naj računalnik ne zasenči dosedanjih 

oblik obravnave pravljice. 

Pet anketirancev pa je s svojo izjavo malce obsodilo prepletanje računalnika s pravljicami, 

češ »da se s preveč IKT aktivnostmi izgublja neposreden stik med ljudmi« in naj pravljice 

ostanejo pravljice – »brez računalnika«! S tem je verjetno nakazano, da je branje pravljic 

ter pogovor o podrobnostih predragoceno tako za otroke in učitelje, saj le na ta način 

spodbujamo otrokovo domišljijo in jim omogočamo, da si sami ustvarijo pravljične 

svetove, ki nimajo nobene povezave s tistimi že oblikovanimi iz risank ali filmov. 

Sklepamo, da ti učitelji v svoje delo manj vključujejo računalnik, verjetno ga tudi za lastne 

potrebe manj uporabljajo. Dva anketiranca na zadnje vprašanje o vključevanju računalnika 

pri obravnavi pravljic nista odgovarjala.  

3.4.3.2 Zaključki elektronske ankete za učitelje RS 

 

Zaradi relativno majhnega vzorca (20 anketirancev) obsežnejše statistične  analize  ne  

moremo  narediti,  so  pa  rezultati  ankete  vseeno zanimivi  in  omogočajo  prikaz  stanja  

na razredni stopnji OŠ Škofljica. Hkrati pa je raziskava lahko izhodišče za  nadaljnje 

raziskave  o rabi IKT med predmetnimi učitelji.  

Rezultati  raziskave kažejo, da učitelji na razredni stopnji uporabljajo računalniške  

didaktične programe, in sicer največ pri spoznavanju okolja, slovenščini in matematiki. 

Računalnik uporabljajo v vseh  fazah učne ure, razen pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

in pri vseh učnih oblikah, razen pri timskem delu. Z računalnikom skušajo učitelji krepiti 

skupinski duh, malo manj se odločajo za diferencialno in individualno delo z učenci. 
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Učitelji menijo, da je računalnik dober motivator, ki omogoča aktivno, samostojno učenje 

in spodbuja učence, da se učijo sami iskati potrebne informacije. V svojem poklicu 

anketiranci sami ali pa s pomočjo sorodnikov nadgrajujejo računalniško znanje, ki ga 

uporabljajo predvsem za pregledovanje pošte, pisanje priprav in poročil ter iskanje 

raznovrstnih informacij po internetu. Med učitelji prevladuje mnenje, da računalnik danes 

neizbežno prodira na vsa predmetna področja in pri pouku omogoča zanimivejši način 

pridobivanja novih znanj ter krepi neodvisno učenje. Posledice uporabe pa so tudi 

negativne; komunikacija in pismenost med učenci usihata, verjetno se bodo tako pozitivni 

kot negativni vplivi uporabe računalnikov pokazali še v prihodnosti. Vsekakor z 

vključevanjem računalnika med poukom ne gre pretiravati. 
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5 SKLEP 
 

V sodobnem času, ko informacijsko-komunikacijska tehnologija nezadržno prodira v vse 

kotičke našega življenja, smo skušali v magistrskem delu prikazati, kako IKT lahko 

vključimo v pouk književnosti v 3. razredu osnovne šole. 

 

V teoretičnem delu smo kratko povzeli izhodišča sodobne književne didaktike, saj se le s 

poznavanjem teh lahko izognemo napačnim pristopom k umetnostnemu besedilu. Nehote 

se ob tem srečamo z literarno vedo, ki je vir temeljnih vsebin, načel in spoznanj v književni 

didaktiki. Tradicionalni pouk književnosti daje prednost komunikacijskemu pouku 

književnosti, ki izhaja iz predpostavke sveta mladihm in prvin, ki omogočajo subjektivno 

»gradnjo besedila«. Zahteva po dialoškosti se kaže v izboru ustreznih učnih oblik in metod, 

ki učencu omogočajo popolnejše doživetje književnosti. Zajeli smo teoretična spoznanja s 

področja bralnega razvoja, in sicer v obdobju konkretnih, logičnih in intelektualnih 

operacij, ko je otrok sposoben oblikovati domišljijskočutne podobe književnega časa, 

prostora in književne osebe, s katero se lahko identificira in hkrati razume motive za njeno 

ravnanje. Razvija tudi zmožnost privzemanja književnih perspektiv in razmišljanja na 

ravni pripovedovalca. Predstavili smo zgodovino in značilnosti pravljic ter njihovo 

pojavljanje v elektronskih medijih, ki počasi izpodriva govorjeno besedo. 

V teoretičnem delu smo se dotaknili tudi informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

vzgoji in izobraževanju. Njena uporaba v šolstvu narašča in postaja pogost ter učinkoviti 

del poučevanja in učenja. Učenčeve sposobnosti na področju IKT se skozi celotno 

osnovnošolsko izobraževanje izboljšujejo ter vplivajo na učno uspešnost in dosežke na 

različnih učnih področjih, tudi na področju književnosti. V Sloveniji z nekajletnim 

časovnim zamikom sledimo državam, ki uspešno integrirajo IKT v učne načrte in s tem 

zagotavljajo njeno uporabo pri pouku. IKT v različnih oblikah najdemo na vseh področjih 

našega šolstva – od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, vendar pravega 

mesta v učnih načrtih trenutno še nima. Uporaba je prepuščena posameznemu učitelju in 

zmožnostim šole.  

V nadaljevanju smo predstavili model vključevanja IKT v redni pouk književnosti v 3. 

razredu osnovne šole. Obsega 5 različnih pravljic, ki jih obravnavamo predvsem s pomočjo 
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računalnika. Vključili smo jih v učne ure književnosti petih 3. razredov na OŠ Škofljica in 

njenih dveh podružnic ter model kvalitativno ovrednotili.  

Predstavljeni model prikazuje, kako med konkretne dejavnosti vpletemo sodobne 

pripomočke (računalnik, kamero, diktafon, fotoaparat), kako učence motiviramo in 

pripravimo na delo ... Lahko rečemo, da je raziskava pokazala pozitiven vpliv 

predstavljenega modela na doseganje ciljev književnosti pri učencih v 3. razredu, menimo 

pa, da je to področje zelo odprto za nadaljnje raziskovanje, predvsem v smeri vključevanja 

IKT.  

 

Sodobni komunikacijski model književne vzgoje poudarja, da morajo otroci doživljati 

slikanico kot integralno besedilo, kar pomeni, da moramo vsakemu otroku omogočiti 

možnost hkratnega gledanja slikovnega dela slikanice in poslušanja tega, kar mu 

pripovedujejo besede. V našem modelu smo otrokom to omogočili s pomočjo računalnika 

in interaktivne table. Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da doživljanje slikanice kot 

celote pripomore k boljšemu doseganju ciljev pri književnem pouku. To smo dokazali pri 

vseh pravljicah iz raziskave, saj so se vsi otroci vključevali v pogovor, odgovarjali na 

vprašanja, hkrati pa posneli obnovo zgodbe, nadaljevanje ali aktualizacijo s pomočjo 

diktafona, fotoaparata ali kamere. Vse te dejavnosti in med učenci izvedena anketa 

dokazujejo, da je načrtovanje ure književnosti s pomočjo sodobnih pripomočkov zelo 

smiselno in omogoča boljše dojemanje prebranega večjemu številu otrok. Izkazalo se je 

tudi, da so mlajši razredni učitelji na OŠ Škofljica bolj naklonjeni vključevanju IKT v pouk 

književnosti kot starejši. Kaže se tudi težnja sodobne družbe, da bi se čim mlajši otroci 

naučili uporabljati sodobne pripomočke (kamero, fotoaparat …) in izražali svoja čustva, 

hotenja in mnenja v animiranih filmih. 

Ob bralnih strategijah navajamo nekaj smernic za vključevanje IKT v pouk književnosti. 

Njihov skupni imenovalec je aktivni pristop k učenju ter vstopanje v dialog z besedilom 

prek »igre«. V raziskavi smo si v minuti pogledali dogajanje, ki sicer traja dober mesec, 

spoznali življenje in delo obravnavanih avtorjev, si ogledali realne dogajalne kraje in 

naslikali »klobuke želja« v programu Slikar. V igri vlog so se otroci identificirali z grdim 

račkom in Jelko, posnetke smo si večkrat ogledali ter jih analizirali. Iz anketnih odgovorov 

in na podlagi različnih izdelkov učencev (posnetki z diktafonom, kamero, risanka) smo 

razbrali, da je stališče učencev do vključevanja sodobne komunikacijske opreme v pouk 
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književnosti zelo pozitivno. Večina učencev se je med delom v računalniški učilnici 

počutila odlično. Razloge za takšno počutje smo našli v zanimivem, zabavnem, tudi dovolj 

zahtevnem delu, naučili smo se nekaj novega in zraven razmišljali. Nekateri so se tako 

počutili zaradi samostojnosti in tišine v računalniški učilnici, pa tudi zato, ker doma nimajo 

dostopa do računalnika.   

Naloge ob pravljicah smo zasnovali s pomočjo naslednjih programov: Hot potatoes, Slikar, 

Photoshop, Windows Live Movie Maker, ki so podrobneje predstavljeni pri pravljicah, kjer 

smo jih uporabili. Z raziskavo smo uspeli uresničiti večino zastavljenih ciljev, dvema se 

bomo v bodoče še posvetili, in sicer dopolnjevanju spletne strani, kjer bodo učenci lahko 

sami s pomočjo e-gradiv usvajali novo znanje, ter seznanitev učiteljev RP na OŠ Škofljica 

z obstoječimi e-gradivi za 1. triletje.  

Temeljni cilj in nekakšen zaključek našega magistrskega dela je spletna stran v sistemu 

Joomla, ki se nahaja na domeni: www.drevopravljic.si. Stran, kjer so zbrana (in se bodo še 

zbirala) e-gradiva s področja književnosti, smo oblikovali s pomočjo računalničarja, ki je 

ob upoštevanju naših navodil in želja otrokom in učiteljem omogočil, da se bodo odslej o 

pravljicah lahko »pogovarjali« na drugačen način. 

Za konec naj še enkrat poudarimo, da IKT lahko izboljša učenje in poučevanje (lažje 

motiviranje učencev za učenje, ohranjanje daljše koncentracije, individualizacija učenja in 

spodbujanja konceptualnega učenja), vendar zgolj njena prisotnost še ne pomeni, da bo do 

izboljšav tudi prišlo. Veliko je odvisno od tega, kakšno programsko opremo izberemo, kaj 

učenci počno z njo, kako IKT vključimo v pouk, nenazadnje pa tudi od opremljenosti 

(število računalnikov, strojna oprema ...) in naše usposobljenosti za delo z opremo. 

Učinkovito vključevanje IKT v pouk zahteva trud, čas, predanost in včasih tudi spremembe 

v posameznikovem mišljenju. 
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7 PRILOGE 
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7.1 ANKETA O UPORABI RAČUNALNIKA 
 

 

1. ALI TI STARŠI DOMA DOVOLIJO UPORABLJATI RAČUNALNIK? 

a) DA 

b) NE 

 

2. KOLIKOKRAT UPORABLJAŠ RAČUNALNIK? 

a) VSAK DAN. 

b) ENKRAT TEDENSKO. 

c) OB VIKENDIH. 

d) ENKRAT MESEČNO. 

e) OBČASNO. 

f) NIKOLI. 

g) DRUGO: ________________________________________ 

 

3. KAKO UPORABLJAŠ RAČUNALNIK? 

a) IGRAM IGRICE. 

b) REŠUJEM NALOGE IN SE UČIM. 

c) RIŠEM V SLIKARJU. 

d) PIŠEM IN BEREM. 

e) POSLUŠAM PRAVLJICE IN PESMI. 

f) GLEDAM RISANKE. 

g) POŠILJAM SPOROČILA PRIJATELJEM. 

 

4. KAJ MISLIŠ, ZAKAJ JE DOBRO, ČE PRI POUKU UPORABLJAŠ 

RAČUNALNIK? OBKROŽI 3 ODGOVORE! 

a) KER LAHKO DELAM SAM, BREZ POMOČI UČITELJICE. 

b) KER SE VEČ NAUČIM. 

c) KER JE UČENJE BOLJ ZABAVNO. 

d) KER MI NI TREBA PREVEČ RAZMIŠLJATI. 

e) KER SE DELO TOČKUJE IN TAKO VEM, KOLIKO ZNAM. 

f) KER UČITELJICA LAHKO BOLJ NAZORNO NEKAJ RAZLOŽI. 

g) KER S SOŠOLCEM NALOGE PONAVADI REŠUJEVA SKUPAJ. 

h) DRUGO: ___________________________________________________ 

 

5. PRI KATERIH PREDMETIH BI TI MED POUKOM UPORABLJAL 

RAČUNALNIK? OBKROŽI 3 ODGOVORE! 

a) GLASBA 

b) MATEMATIKA 

c) ŠPORTNA VZGOJA  

d) LIKOVNA VZGOJA 

e) SLOVENŠČINA 

f) SPOZNAVANJE OKOLJA 
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6. KAKO BI UPORABLJAL RAČUNALNIK PRI SLOVENSKEM JEZIKU? 

a) PREPOZNAVAL BI ČRKE, GLASOVE, ZLOGE. 

b) BRAL IN PISAL BI ZGODBE. 

c) GLEDAL BI RISANKE. 

d) POSLUŠAL BI PESMICE IN PRAVLJICE. 

e) REŠEVAL BI KVIZE IN UGANKE. 

f) RISAL BI OSEBE IN PREDMETE IZ PRAVLJIC. 

g) DRUGO: 

____________________________________________________________ 

 

 

7. KAKO SI SE POČUTIL, KO SMO SPOZNALI PRAVLJICO S POMOČJO 

RAČUNALNIKA?  

a) ODLIČNO 

b) DOBRO. 

c) SLABO. 

ZAKAJ SI SE TAKO POČUTIL?  

_______________________________________________________________________ 

8. ALI SI DOMA ŽE REŠEVAL PODOBNE NALOGE KOT V ŠOLI, S KATERIMI SE 

LAHKO VELIKO NAUČIŠ? 

a) NE. 

b) DA.    KATERE? ________________________________________ 

 

 

9. PRI DELU Z RAČUNALNIKOM MI JE BILO VŠEČ _________________________, 

SPREMENIL BI  ______________________________________________________ . 

 

10. KATERE IZMED NAŠTETIH PROGRAMOV ZA UČENJE POZNAŠ IN SI JIH ŽE 

UPORABLJAL? OBKROŽI! 
 

Miška praznuje            Mali radovednež              Raziskujem v prometu            Žoge                    

Spoznajmo okolje                      Polžkovi koraki v svet glasov, črk in besed           

Potovanje med črkami/ besedami          Moje sijajno človeško telo           Enciklopedija 

narave                      Balonar Oskar raziskuje kmetijo                Sneguljčica in 7 Jankov                     

Igrive številke 
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7.2 ELEKTRONSKA ANKETA ZA UČITELJE 

ANKETA O UPORABI RAČUNALNIKA PRI POUKU  

Pripravljam magistrsko delo z naslovom Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 

pri obravnavi pravljic, pod mentorstvom prof. dr. Igorja Sakside. Z anketo želim ugotoviti, 

koliko učiteljice, ki poučujete na razredni stopnji, v pouk vključujete sodobne učne 

pripomočke in predvsem kakšen je Vaš odnos do uporabe računalnika. Vljudno Vas 

prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe 

raziskave. Hvala že vnaprej in lep pozdrav!  

1. Starost: 

 

 

 

 

 

2. Koliko časa na dan preživite za računalnikom? 

1-2h.   

2-3h.   

3-4h.   

4-5h.   

Več kot 5h.   

 

3. Pri katerih predmetih (pri poučevanju) najpogosteje uporabljate računalnik? 

 
1 

nikoli  

2 

redko  

3 

včasih  

4 

pogosto  

5 

vedno 
 

Slovenščina.            
 

Matematika.            
 

Športna vzgoja.             
 

Likovna vzgoja.            
 

Glasbena vzgoja.            
 

Spoznavanje okoja.            

 

pod 25.   

25-35.   

36-45.   

46-50.   

nad 50.   
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4. Kje najpogosteje uporabljate računalnik? 

V matični učilnici.   

V računalniški učilnici.   

V kabinetu.   

V zbornici.   

Nikjer.   

Drugo: 

      

 

5. Na kakšen način pri pouku organizirate delo z računalnikom? Več možnih odgovorov! 

Individualno delo.   

Skupinsko delo.   

Timsko delo.   

Diferenciacija.   

Projektno delo.   

Drugo:  

 

6. V kateri fazi poučevanja najpogosteje uporabljate računalnik? 

Motivacija.    

Ponavljanje in utrjevanje.    

Usvajanje nove snovi.   

Preverjanje in ocenjevanje osvojenega znanja.    

Ga ne uporabljam. (Nadaljujte z 8. vprašanjem.)   

 

7. S kakšnim namenom uporabljate računalnik pri poučevanju? 

 
Se ne strinjam.  Se delno strinjam.  Se strinjam. 

 

Narediti pouk zanimivejši.         
 

Učence naučiti iskati 

informacije.        
 

Zagotoviti dodatno učenje za 

boljše in slabše učence.         
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Navajati učence na strategije 

aktivnega učenja.         
 

Razvijati odgovornost učenca za 

lastno učenje.         
 

Razvijati učenčeve sposobnosti 

za samostojno, neodvisno 

učenje.   
      

 

Spodbujati večje sodelovanje in 

učenje na osnovi projektnega 

dela.   
      

 

Širiti znanje s področja IKT.         
 

Izboljšati učni uspeh.        
 

Pripraviti učence na prihodnje 

šolanje in zaposlitev v 

informacijski družbi.  
      

 

8. Na kaj po vašem mnenju pomislijo učenci, ko zaslišijo "delo z računalnikom"? Več 

možnih odgovorov! 

Igranje računalniških iger.    

Zabava.    

Zanimivejši način pridobivanja novih znanj.    

Kratkočasje.    

Širši pogled na IKT.   

Komunikacija med prijatelji.   

Aktivno učenje.    

Drugo:  

 

9. S kakšnim namenom najpogosteje uporabljate računalnik? Več možnih odgovorov! 

Pregledovanje elektronske pošte.    

Za pripravo učnih priprav in pedagoških poročil.   

Iskanje informacij za potrebe strokovnega usposabljanja.    

Iskanje informacij za potrebe pouka.    

Komunikacija s sodelavci znotraj šole in drugih šol.    

Za multimedijsko delo.    
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Brskanje po internetu.   

Komunikacija s starši.   

Igranje računalniških iger.   

Drugo:  

 

10. Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti uporabe računalnika pri pouku? 

 

Se ne 

strinjam.  

Se delno 

strinjam.  

Se 

strinjam. 

Večja kreativnost otrok.        

Otrokova domišljija počiva in počasi zakrni.        

Lažja motivacija za delo.        

Večja agresivnost.        

Manjša pismenost.        

Zanimivejši način pridobivanja novih znanj.         

Komunikacija med učenci.         

Aktivno učenje.         

Krepitev samostojnega, neodvisnega učenja.         

Nezmožnost oblikovanja lastnih interesov.        

Manjša sposobnost mišljenja in čustvovanja.        

Boljši socialni odnosi.        

Priprava na zaposlitev v informacijski družbi.         

 

11. Na kakšen način pridobivate računalniško znanje? Več možnih odgovorov! 

Sam/-a.    

Na seminarjih.    

V času šolanja.    

V službi.    

Pri prijateljih, sorodnikih.   

Drugo:  

 

12. Na kakšne težave ste naleteli pri organizaciji pouka s pomočjo računalnika? Več 

možnih odgovorov! 
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Nepoznavanje ustreznih programov.   

(Pre)zasedenost računalniške učilnice.   

Nestrpni učenci zaradi počasne internetne povezave.   

Zastarela programska oprema na računalnikih.   

Nezainteresiranost v aktivu.   

Preveč dodatnega dela.   

Pri organizaciji takega pouka ni bilo težav.   

Drugo:  

 

13. Kaj menite o obravnavi pravljic s pomočjo računalnika? Kako si to predstavljate? 

Poznate ustrezen program, ki je temu namenjen? 

 

 

 

 

 

 


