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IZVLE ČEK 

 

Poleg zgodb, ki jih otrokom pripovedujejo starši, stari starši, starejši bratje in sestre, so dandanes 

vse bolj priljubljene pravljice v obliki novejših medijev, kot je risanka oz. animirani film. 

Obstajajo celo televizijski programi, ki 24 ur na dan predvajajo risanke, do katerih pa smo 

pogosto premalo kritični in sprejemamo vse, kar nam ponujajo. V učni načrt za slovenščino v 

osnovni šoli je vključena obravnava risanke, zato sem podrobno preučila to področje. V 

teoretične delu naloge sem predstavila značilnosti pravljice in različne tehnike animiranja, 

otrokov bralni razvoj ter nekatere bistvene razloge, zakaj risanka ne sme in ne more zamenjati 

pravljice v knjižni obliki. Na primeru ljudske pravljice Pogumni krojaček, ki sta jo zapisala J. in 

W. Grimm, sem poskušala ugotoviti, kakšne so razlike med književnim besedilom in istoimensko 

risanko, posneto po tej literarni predlogi. Prav tako sem poskušala ugotoviti, kako risanka vpliva 

na otrokovo domišljijo in kakšni so odzivi učencev na izdelavo risanke kot poustvarjalno 

dejavnost po branju oziroma kakšne so prednosti in pomanjkljivosti take vrste dejavnosti. 

Raziskavo sem izvedla med učenci 2. razreda OŠ 8 talcev v Logatcu. V to je bilo zajetih 19 

učencev, od tega 12 dečkov in 7 deklic. Rezultati so pokazali, da pravljice v literarni obliki 

spodbujajo otrokovo domišljijo v večji meri kot risanke in da se pravljici v obliki risanke oziroma 

knjige med seboj razlikujeta. 

 

KLJU ČNE BESEDE: 

- pravljica, risanka, otrokov bralni razvoj, pomen branja, razvoj domišljije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

Besides the stories, which parents (and the rest of the family) tell their children, there is a more 

popular form of fairytales nowadays, namely the cartoon or animation. There are even TV 

channels that play cartoons all day long and as we are often not critical enough, we watch 

everything they offer us. The discussion of a cartoon is included in the curriculum of Slovenian 

language and that is why I decided to study this area closely. In the theoretical part I presented 

characteristics of a fairytale and different techniques of animating, children's reading 

development and some of the main reasons why a cartoon should/could NOT replace the book. 

On the example of a folk tale The brave little tailor, written by the Grimm brothers, I tried to 

define differences between a literary text and a cartoon adapted from the same fairytale. I also 

tried to find out how a cartoon affects children’s imagination and what are their reactions 

(positive and negative) to creating a cartoon.  

I performed a research in the second grade of OŠ 8 talcev in Logatec. There were 12 boys and 7 

girls. The results have shown that fairytales in a written form are more stimulating for children's 

imagination than watching a cartoon and that they differ a lot.  

 

KEY WORDS:  fairytale, cartoon, children's reading development, the importance of reading, 

imaginary development. 
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1 UVOD 

 

Pravljice so prisotne po celem svetu in že dolgo burijo našo domišljijo. Prepričana sem, da 

vsakdo zna našteti vsaj tri pravljice, tako odrasla oseba ali otrok, ki je komaj sedel v šolske klopi. 

Vse se je začelo s pripovedovanjem pravljic iz roda v rod, kasneje so jih začeli zapisovati, da bi 

se ohranile, danes pa lahko svoje najljubše pravljične junake zasledimo tudi v vizualnih 

različicah, kot so risanke in filmi. Žal pa se zdi, da je ravno risanka postala tista oblika pravljice, 

po kateri otroci najraje segajo. Kaj pa to pomeni za ustvarjanje domišljijsko-čutnih predstav pri 

otrocih?  

 

Otroku moramo privzgojiti ljubezen do literature v taki meri, da bo raje kot po risanki segel po 

knjigi, kar pa je naloga staršev, učiteljev in književnega pouka. Prepovedati otrokom gledanje 

risank je brez pomena, saj so navadno najbolj privlačne ravno prepovedane stvari. Bolj smiselno 

je otroke »naučiti« gledati in kritično presojati. Risanke so namreč postale tržna niša in 

proizvajalcem je kvantiteta prodanega pomembnejša od kvalitete. Prepogosto se zgodi, da 

povezuje risanko z dano pravljico le še naslov, vsebina pa je izumetničeno spremenjena.  

 

V svojem diplomskem delu sem želela podrobno preučiti obravnavo risanke pri pouku, ki je 

vključena v osnovnošolski učni načrt za slovenščino. Na primeru ljudske pravljice Pogumni 

krojaček, ki sta jo zapisala J. in W. Grimm, sem poskušala ugotoviti, kakšne so razlike med 

besedilom in istoimensko risanko, posneto po tej literarni predlogi. Obenem sem želela preučiti, 

kako risanka vpliva na otrokovo domišljijo, in  ugotoviti, kakšni so odzivi učencev na izdelavo 

risanke kot poustvarjalno dejavnost po branju oz. kakšne so prednosti in pomanjkljivosti take 

vrste dejavnosti. 
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2 PRAVLJICA  

»Pravljica otroka zabava, hkrati pa mu govori o njem samem in pospešuje razvoj njegove 

osebnosti. Svoj pomen posreduje na toliko različnih ravneh in otrokovo življenje bogati na toliko 

načinov, da nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in raznovrstnih koristi takšnih zgodb za 

otroka.« (Bettelheim, 1999:18.) 

 

Pravljica je literarna zvrst, ki jo je zelo težko opredeliti, zato so imeli številni avtorji s tem veliko 

težav. Nobena definicija je pravzaprav v celoti ne zajame. V SSKJ-ju najdemo precej skromno 

definicijo pravljice. Zapisano je namreč, da je pravljica »pripoved, v kateri se dogajajo 

neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v katerih navadno zmaga dobro« (SSKJ, 2002: 

969). S to definicijo se ljubitelji pravljic vsekakor ne moremo zadovoljiti, saj je pravljica še 

veliko več kot to. Goljevščkova (1991) se je v svojem delu Pravljice kaj ste? izčrpno poglobila v 

svet pravljic in zapisala, da  pravljice poznajo prav v vsaki kulturi, ki biva na našem planetu, in 

še, da je ta oblika ustne tradicije, ki prehaja iz roda v rod, iz dežele v deželo, »neverjetno pestra in 

raznovrstna, privlačna tako za laičnega, estetsko čutečega bralca kot za raziskovalno 

razpoloženega antropologa, preučevalca religij ali etnologa« (prav tam: 13). Poleg čudežnosti in 

prevlade dobrega nad zlim vsebuje pravljica še druge elemente, značilne zanjo, kot so časovna in 

krajevna neopredeljenost (nekoč, v deveti deželi) in poplačana dobrota, zlo pa je vedno 

kaznovano (prim. Kmecl, 1996). V pravljici se srečamo z nestvarnostjo likov in dogodkov, ki so 

pomešane s stvarnostjo, ki je verjetna,  junaki pa niso individualno določeni (prim. Kos, 2001). 

Dragica Haramija  (2012) poudarja v svoji opredelitvi pravljice, da gre za enodimenzionalno 

književno vrsto, saj se plast čudežnega in plast realnega združujeta v enovito celoto. O književnih 

osebah pa pravi, da so lahko realne ali fantastične. Literarni liki so imenovani po poklicu, 

družbenem položaju ali kakšni drugi lastnosti, takšno črno-belo slikanje oseb pa sproži predstavo 

o eni pomembni lastnosti književnega lika. Pogosto se srečamo tudi s personifikacijo literarnih 

likov (živali, rastlin, predmetov). 
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Skozi čas je prevzela pravljica kar nekaj oblik in preobrazb. Tistim prvinskim pravljicam, ki so se 

prenašale z ustnim izročilom in jih danes imenujemo ljudske pravljice, so se pridružile pravljice, 

pri katerih je avtor znan. Marjana Kobe (1987) je v svojem delu Pogledi na mladinsko 

književnost pravljice razdelila v naslednje kategorije: 

1. ljudske pravljice, 

2. klasične/avtorske (umetne pravljice), 

3. sodobne pravljice: 

• kratke sodobne pravljice, 

• obsežne sodobne pravljice (fantastična pripoved). 

                                                                                                                       

Ljudska  pravljica 

Ljudske pravljice sodijo med najstarejše in najbolj razširjene literarne žanre. Sprva so zgodbe 

krožile z ustnim izročilom in se v podrobnostih ves čas spreminjale in prilagajale. V ljudskih 

pravljicah ni manjkalo tabuizirane spolnosti, brutalnih prizorov, smrti in grobega humorja. 

Poslušalstvo, kar prvotno niso bili naši najmlajši člani družbe, je bilo namreč edina cenzura za 

pripovedovalke in pripovedovalce. Kasneje so se zgodbe bistveno spremenile. Nastale so tako 

imenovane  ˝knjižne pravljice˝, poseben žanr, ki je nastal z bolj ali manj načrtnim prisvajanjem 

ljudske pravljice. V 16. in 17. stoletju se je namreč začel proces, v katerem so izobraženci, med 

njimi tudi brata Grimm, začeli predelovati te folklorne pripovedi moralnim zahtevam svojega 

časa (prim. Bettelheim, 1999). 

 

Po obliki sodi ljudska pravljica med krajše prozne oblike. Zanjo je značilno, da je dogajanje 

enodimenzionalno, kar pomeni, da sta resničnost in čudežnost neločljivo prepleteni; čas in kraj 

nista določena; osebe pa so tipi (kralji, kraljica, babica, dedek, vnuček, trije bratje, čarovnica), in 

sicer brez individualnih značajskih lastnosti in brez osebnega doživljajskega sveta. Junaki 

pravljice se ne čudijo pojavom magičnega sveta, temveč ga sprejemajo kot nekaj vsakdanjega 

(prim. Kobe, 1987).  
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Goljevščkova (1991) navaja štiri vrednostne stalnice, ki jih vsebujejo ljudske pravljice, in sicer 

izročenost (pravljični lik se za nalogo ne odloča sam, temveč je na nepojasnjen način izbran), 

selstvo (vedno je potrebno odpotovati od doma), zajedalstvo (delo v pravljici ni vrednota) in 

milenarizem (vera v odrešitev na Zemlji). 

 

Klasična avtorska pravljica 

Termin klasična pravljica označuje tip pravljice, ki v svoji notranji in zunanji formi ohranja 

značilne prvine ljudske pravljice. Termin klasična umetna pravljica pomeni vzorec avtorske 

pravljice. Ta se neposredno naslanja na model ljudske pravljice ali vztraja v tradiciji izvornega 

vzorca avtorske pravljice 19. stoletja, predvsem različic, ki se bolj ali manj odmikajo od modela 

ljudske pravljice. Praviloma gre za krajše literarno delo, zanj pa je značilno enodimenzionalnost 

dogajanja, etična polarizacija likov in dogodkov s poudarjeno vlogo pozitivnih vrednot, 

poglobljena karakterizacija likov ter podrobnejši krajevni in časovni opis dogajanja (prim. 

Tancer-Krajnih, 1995). 

 

Velika prelomnica v razvoju pravljice iz ljudske v umetno je zasluga pisatelja Hansa Christiana 

Andersena (1805-1875). Leta 1835 je izšla njegova prva zbirka pravljic, ki jih je predelal iz 

ljudskih, večina teh pa je izvirnih. V njih je uporabil postopke in motive ljudske pravljice, kažejo 

pa se tudi začetki fantastičnosti. Andersen je pogosto uporabljal postopek oživljanja stvari in 

personifikacijo rastlin in živali (prim. Crnković, 1987). Andersenove pravljice so poudarjale 

emocionalnost, fantazijo in posameznikovo notranje življenje. Pravljici je dodal izredno 

subjektivno noto, njena poglavitna lastnost pa je večplastnost oz. zmožnost komuniciranja z 

bralci različnih ravni (prim. Tancer-Krajnih, 1995). 

 

Sodobna pravljica 

V drugi polovici 20. stoletja se je klasična umetna pravljica umaknila v ozadje. Pojavil se je nov 

vzorec pravljice, za katero poznamo več izrazov: sodobna pravljica, moderna pravljica, 

fantazijska pravljica, anti pravljica ali moderna domišljijska zgodba. Kobejeva (1999) meni, da je 

najbolj primeren izraz sodobna pravljica. Prilastek sodoben izraža, da je dogajanje vpeto v 

sodoben prostor in čas, čeprav se še vedno ohranjajo pravljični elementi. Termin sodobna 

pravljica vsebuje dva vzorca besedil, in sicer kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved. 
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Kratka sodobna pravljica 

Kratka sodobna pravljica je krajše besedilo. V povprečju obsega od 1,5 do 10 strani. Ima 

pravljične značilnosti in značilno sodobnost sedanjega časa in prostora.  Razvilo se je več različic 

glede na glavi literarni lik: 

• z otroškim glavnim literarnim likom,  

• z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom, 

• s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, 

• s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, 

• s poosebljenim nebesnim telesom kot glavnim literarnim likom, 

• z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (prim. Kobe, 

1999). 

 

Najpomembnejša med navedenimi različicami je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim 

literarnim likom . Besedilo tematizira kategorijo otrok in s tem tudi kaže ciljno skupino 

sprejemnika – otroka. Tema te pravljice je otroški doživljajski svet in igra, dogajanje pa je 

pogosto skrčeno na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je sodoben mestni 

otrok, v starostnem razponu od predšolskega do zgodnje šolajočega se otroka, ko je igra njegova 

pomembna aktivnost. Otrok v tem obdobju doživlja realen in fantastičen svet kot dve 

enakovredni resničnosti. Liki odraslih ljudi so pogosto prisotni, vendar imajo stransko vlogo. 

Značilen je vdor fantastičnih prvin v otrokov realni vsakdanjik, kar vzpostavi dve ravni dogajanja 

(dvodimenzionalnost). Začetek in sklep sta postavljena v realni otrokov svet, vendar nosi 

osrednjo vlogo irealni svet, ki je za otroka pomembnejši. Vzrok za vdor iracionalnih prvin v 

realni vsakdanjik je povezan z glavnim otroškim literarnim likom. Vzrok je tako lahko otrokova 

psihična stiska ali problem, otrokova osamljenost in potreba po igri, v realnosti neuresničljiva 

želja ali morda vročinske halucinacije. Otrok, za razliko od odraslih, lahko prehaja iz enega sveta 

v drugega. Dogajalni prostor in čas sta na realni ravni določena kot sodobno mestno okolje. 

Najpomembneje pa je, da kratka sodobna pravljica praviloma ne moralizira, temveč so pisci 

zgodb na strani otrok (prim. Kobe, 1999). 
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Fantastična pripoved 

Fantastična pripoved je daljša pripoved, navadno obsega od 200 do 300 strani, in zajema 

fantastične, pravljične elemente. Razdeljena je na več poglavij, ki so zaključene enote dogajanja 

in imajo običajno zanimive in izzivalne naslove. Ti pritegnejo otroka k nadaljnjemu obsežnemu 

branju. Med prve slovenske fantastične pripovedi uvrščamo dela Udarna brigada (1946) Antona 

Ingoliča, Potovanja v tisočera mesta (1956) Vitomila Zupana ter delo Drejček in trije Marsovčki 

(1961) Vida Pečjaka (prim. Kobe, 1987). 

 

Obstaja nešteto pravljic, ki so nastale na različnih delih sveta, a so si med seboj podobne vsaj v 

določenih elementih. To so čudežnost in fantastičnost dogodkov in prav v teh značilnostih so si 

vsi avtorji, ki so pravljico poskušali opredeliti, tudi enotni. To daje zgodbi poseben čar, da jo 

lahko imenujemo pravljica. Pri prebiranju pravljice se potopimo v domišljijski svet, kjer dobro 

vedno premaga zlo in tako je privlačna za otroke in odrasle bralce.  

 

2. 1  Zgodovina pravljice  

 

V zgodovini je bilo za pravljico veliko zanimanja in mnogi so se odločili analizirati in raziskati 

njen svet. Kdaj je nastala, ne vemo, saj je skozi čas izgubila svoje prvotne avtorje in je do danes 

doživela mnoge preobrazbe.  

 

2. 1. 1 Raziskovanje ljudskega gradiva v Evropi in po svetu 

 

Prvi začetki segajo v  leto 1550. Takrat je v Benetkah izšla zbirka pripovedi z naslovom Prijetne 

noči, ki jih je avtor Giovan Francesco Strapaola povzel iz ljudskega izročila. Ob koncu 16. 

stoletja je izšla zbirka pravljic francoskega pisatelja Charlesa Perraulta. V 18. stoletju pa so 

postale pravljice prava moda. Domiselne dvorne dame so si izmišljale fantastične vilinske 

zgodbe, novo modo pa je močno spodbudila zbirka Jeana Antoinea Gallanda (Tisoč in ena noč po 

francosko), ki jo je predelal po svojem okusu in okusu 18. stoletja. Zbirka je doživela velik uspeh 

in začele so nastajati psevdoorientalske zgodbe, ki pa so kmalu dobile nasprotnike. Johan Karl 

August je bil ogorčen nad njihovo izumetničenostjo in se je vrnil k ustnemu izročilu, a 
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predelavam se tudi sam ni mogel izogniti. Nastala je zbirka Nemške pravljice (prim. Goljevšček, 

1991). 

 

V 19. stoletju sta brata Grimm z znamenito zbirko dvignila pravljice v območje literature, takrat 

so postale predmet znanosti (prim. Goljevšček, 1991). Brata Jacob in Wilhelm Grimm sta bila 

rojena v mestu Hanau, blizu Frankfurta. Končala sta gimnazijo v mestu Kassel in kasneje oba 

obiskovala študij prava na univerzi v Marburgu. V mestu Goettingen sta se kasneje tudi ustalila 

in s časoma oba postala profesorja na tamkajšnji univerzi. 

 

Grimmove pravljice so najbolj znane, največkrat natisnjene in največkrat prevajane knjige v 

svetovni književnosti, in sicer za Svetim pismom. Prva knjiga zbirke nemških ljudskih pravljic je 

izšla leta 1812 z naslovom Kinder und Hausmarchen (Otroške in hišne pravljice), leta 1814 je 

sledila druga in leta 1822 tretja knjiga (prim. Zupančič, 2007). 

 

Brata Grimm sta se osredotočila na dve stvari. Zbirala, raziskovala in objavljala sta ljudska 

besedila, razmišljala pa sta tudi o njihovi naravi, izvoru in bistvu. Zanju so bile pravljice 

pozabljen mit, ki ga je potrebno ohraniti, saj izražajo vrednote prednikov, po drugi strani pa sta si 

dovolila veliko svobode. Začela sta predelovati pravljice v obliko, ki naj bi jo po njunem mnenju 

morale imeti in se poskušala približati nekemu pramodelu pravljice. Izkazalo se je, da sta odkrila 

svoj lastni jezik in stil ter ustvarila poseben tip ljudske pravljice, ki pa ni edini veljaven (prim. 

Goljevšček, 1991). 

 

Po uspehu bratov Grimm se je začelo množično zbirateljstvo pravljic po celi Evropi. Gradiva je 

bilo veliko, na dan so prihajale nove oblike in pojavljalo se je vrsto vprašanj, do katerih so si bili 

raziskovalci redko enotni. Tako je nastalo več teorij, ki so si med seboj nasprotovale. Nekateri, 

med drugimi Propp, Meletinski ter van Gennep, so z bratoma Grimm zagovarjali tezo, da so 

pravljice pozabljen mit, pristen izraz prvobitne ljudske duše, ki so nastale, ko je mit začel 

razpadati.  Drugi, kot so Lang, Wundt in Panzer, so trdili, da so starejše od mita. Fehling, Mauritz 

in Roloff pa so zagovarjali, da so stilno zelo zahtevne umetne tvorbe, ki so jih ustvarjali pesniki -

profesionalci višjih plasti in da so šele od tam, kot propadajoča kulturna dobrina, prešle med 

preprosto ljudstvo. Tudi ob vprašanju o širjenju pravljic je bilo podobno. Zagovorniki 
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indogermanske ali arijske teorije so trdili, da je domovina pravljice Indija. Njihovi nasprotniki 

poligenetiki ali zastopniki antropološke teorije so menili, da so pravljice nastale na več med seboj 

neodvisnih mestih. Še več nesoglasij pa je bilo ob vprašanju o smislu pravljice. Mitološka šola je 

pravljice razumela kot alegorije naravnih dogajanj, ki jih primitiven človek ni mogel razumeti. 

Nekateri raziskovalci so ključni pomen pripisovali vremenu in gibanju nebesnih teles. Njihovi 

nasprotniki antropologi - etnologi so vsebino navezali na običaje, rituale in izkustva sanj. Pri tem 

posebej poudarjajo vidik smrti in onostranstva, drugi poudarjajo vidik magije, spet tretji vidik 

različnih obredov, poročnih norm, praznikov. Ker so nesoglasja pri hipotezah neutrudno 

naraščala, je bila nujna potreba po kvalifikaciji in razdelitvi (prim. Goljevšček, 1991). 

 

2. 1. 2 Raziskovanje ljudskega gradiva na Slovenskem 

 

Prvi zapisani sledovi ljudske prozne ustvarjalnosti na Slovenskem segajo v 9. stoletje in so precej 

skromni. Veliko pripovednega materiala je zbral J. V. Valvasor v književnem delu Slava 

vojvodine Kranjske. Šele romantika je prinesla večje zanimanje za to področje. Prozo so zbirali 

Vraz, Korytko in Ravnikar, a večina gradiva ni bila objavljena. Do spremembe je prišlo šele v 19. 

stoletju z mlajšimi zbiralci, kot so Majar-Ziljski, Valjavec in Trdina. Zbiranje slovenskega 

gradiva se je močno razmahnilo, pri objavljanju pa je sodeloval ves slovenski tisk. Nastalo je 

večje število pokrajinskih zbirk, ki so zajele skoraj vse slovenske pokrajine. V 20. stoletju je 

zaradi naraščajoče narodne zavesti zbiranje ljudskega blaga znova oživelo. K temu so veliko 

pripomogli učitelji, ki so s pomočjo svojih učencev zbrali pripovedke iz svojega okolja. Novejše 

zbirke slovenskega folklornega izročila pa so Divja jaga: slovenske narodne pripovedi (ur. 

Franček Bohanec), Peklenski boter in druge slovenske pravljice (ur. Alojzij Bolhar), Babica 

pripoveduje (ur. Kristina Brenkova), Pravljice za leto in dan I., II., III., IV. del (ur. Niko 

Grafenauer), Slovenske pravljice (ur. Jana Unuk) in druge (prim. Haramija, 2012). 

 

Na teoretičnem področju je stanje drugačno. Ivan Grafenauer je sicer raziskal sklop pripovedk o 

Kralju Matjažu, Zgodbo o zmaju iz petelinjega jajca ter šišensko in mengeško Bajko o stvarjenju 

sveta in prvega človeka, a bolj kot proza, ga je zanimalo ljudsko pesništvo. Preučeval je 

predvsem potovanje motivov skozi čas. K raziskovanju pravljice pri nas sta prispevala še Milko 
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Matičetov, ki se je osredotočil na rezijanske pravljice, in Janez Rotar, ki je analiziral pripovedne 

strukture.  

 

2. 3 Vpliv pravljice na otroka 

 

Zakaj pravljice? 

Pravljice prvotno niso bile namenjene otrokom, vendar so jih otroci vzeli za svoje. To dokazuje, 

da ustrezajo njihovi razvojni stopnji. Pravljica je najpogostejše besedilo, s katerim se srečujejo 

predšolski in mlajši šolajoči se otroci.  

 

Charlotte Buhler se je lotila natančnega študija pravljice kot literarne vrste, in sicer z namenom 

preučiti načina otrokovega razmišljanja. Analizo pravljice je v svoji raziskavi razdelila v štiri 

poglavja. Slednja ustrezajo štirim področjem, po katerih se pravljice ločujejo od mladinske 

literature in literature za odrasle. Ta področja so: 

• pravljične osebe, 

• dogajalni prostor, čas, milje, 

• pravljični motivi, 

• motivacija v pravljici (prim. Kordigel, 1991). 

 

Pravljične osebe 

Glavno vlogo v pravljici imajo navadno otroci, in sicer tisti, ki spodbujajo bralčevo čustveno 

udeležbo ali njegovo fantazijo (otroci iz zelo revnih družin, kraljevi otroci). Osebe so močno 

polarizirane, zato ustrezajo otrokovim kognitivnim sposobnostim. Ker ni sposoben abstrahiranja, 

mu zahtevnejši karakterji niso dostopni. Pravljica je otroku blizu tudi zaradi antropomorfiziranja 

živali in predmetov, otrok v tej starosti  je namreč nagnjen k animizmu (prim. Kordigel, 1991). 

 

Dogajalni prostor, čas in milje 

Ker otrok doživlja podrobnosti veliko intenzivneje kot odrasli bralec, si jih tudi zelo dobro 

zapomni. Da si otrok dogajalni prostor živo predstavlja, niso potrebni podrobni opisi krajev. 
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Dogajanje v pravljici je nanizano postopno, kar natanko ustreza temu stadiju otrokovega razvoja. 

Pravljica nas vedno obvešča, kaj se je zgodilo prej in kaj kasneje (Kordigel, 1991). 

 

Pravljični motivi 

Najpogostejši motiv v pravljicah je čudežno dejanje, ker otroci trdno verjamejo, da se v življenju 

lahko zgodi in se mora zgoditi nekaj posebnega, nenavadnega ali vznemirljivega. Potrebno je 

poudariti, da pravljični čudeži ugodno vplivajo na razvoj otrokove domišljije. Ti predstavljajo 

spodbude za domišljijske aktivnosti, ki vodi h kvalitativnim premikom (Kordigel, 1991). 

 

Motivacija v pravljici 

Posamezni motivi v pravljici so navadno nanizani tako, da kronološko pripovedujejo zgodbo. 

Nekatere pravljice pa od tega vzorca odstopajo in so dvodelne. Dvojne pravljice uporabljajo 

ponovitve zato, da umirijo dogajanje. S tem omogočijo otroku dojeti bistvo in izluščiti nebistvene 

podatke oziroma lahko dajejo otroku občutek varnosti. (Kordigel, 1991). 

 

Tudi Bruno Bettelheim (1999) poudarja pomen ljudske pravljice. Meni, da je ravno ljudska 

pravljica tista, ki daje otroku največ. Otrokovi domišljiji daje nove razsežnosti, je uglašena z 

njegovimi strahovi in prizadevanji, priznava njegove težave in hkrati tudi nakazuje rešitve 

njegovih problemov. Pomembno je, da si otrok sam izbere pravljico, saj ne moremo vedeti, 

katera pravljica bo zanj v neki starosti najprimernejša.  
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3 RISANKA (ANIMIRANI FILM) 

 

»Risanka je film iz posnetkov risb ali slik, ki ob predvajanju dajejo vtis dogajanja.« (SSKJ, 2002: 

1171.) 

 

Za razliko od pravljic, katerih korenine segajo daleč v preteklost, obstajajo risanke komaj stoletje.  

Prva risanka je namreč izšla pred manj kot 100 leti, prvi celovečerni risani film pa je še nekaj let 

mlajši. 

 

3. 1 Zgodovina risanke 

 

Da se je risanka sploh začela razvijati, so morali postaviti temelje za razvoj animacije. Beseda 

animacija izvira iz latinske beseda anima (duša) in pomeni nekaj oživljati, nečemu dati dušo. 

Edini pogoj, da lahko nek film označimo kot animirani, je, da je posnet sličico za sličico. 

Animiramo lahko vse, kar lahko premaknemo pred kamero (prim. Dovniković, 2007). Animacija 

je torej postopek, s katerim razgibamo negibno. 

 

Prvi poskusi so se začeli že pred nekaj stoletij, vendar je za nastanek risanke najpomembnejši 

tehnološki napredek ob koncu 19. in  na začetku 20. stoletja. Prvi pomemben mejnik v animaciji 

sega v leto 1860, ko je Desvignes zasnoval zoetrope, votlo napravo v obliki bobna, kamor so 

vstavili sličice, vsako malo drugačno od druge, in ustvarili privid gibanja. Joseph Plateau je 23 let 

kasneje iznašel fenakistoskop. Ta naprava je bila sestavljena iz dveh diskov. Na spodnjem so bile 

posamezne risbe, zgornji pa je imel reže, skozi katere je ob vrtenju obeh diskov nastal privid 

gibanja. Leta 1889 se je z izumom kinetoskopa Thomasa Edisona rodil film, kot ga poznamo 

danes. Animirane risanke so z njim postale ena od oblik filmske zabave. Prva risanka na filmu je 

nastala že leta 1906. Naredil jo je J. Stuart Blackton (Humorous phases of  funny faces). Sledi mu 

Winsor McCay z dinozavrom Gertijem (Gerty the dinosaur),  iz leta 1914. Pomembna iznajdba 

za animacijo je metoda celuloidne podlage. S to metodo ni potrebno več risati ozadja za vsako 

filmsko sličico znova, kar je bistveno pospešilo in olajšalo delo ustvarjalcem risank. Leta 1928 je 

z likom Miki Miške zaslovel Walt Disney. Nekaj let kasneje je pod njegovim okriljem izšla prva 
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celovečerna risanka Sneguljčica in sedem palčkov (1937). Tehnika je vedno bolj napredovala in 

nastale so nove animacije, v katerih so, poleg klasične tehnike, dobila svoje mesto tudi druga 

področja likovne ustvarjalnosti. Pomemben mejnik pa je postavil tudi studio Pixar, ki je s prvim v 

celoti digitalno animiranim celovečernim filmom Svet igrač (Toy story,1995) izvedel revolucijo v 

industriji animacije (prim. Valetič in Šetina, 2002).  

 

3. 2 Kako nastane risanka 

 

Animacijske tehnike so se z razvojem nove tehnologije močno spreminjale. Tako poznamo danes  

več animacijskih tehnik in vsaka od njih ima svoje podzvrsti. Med najbolj znanimi so risana 

animacija, stop-motion animacija in računalniška animacija.  

 

3. 2. 1 Risana animacija 

 

Najpogostejša je risana animacija, pri kateri nastaja risani film  oz. risanka. To tehniko 

imenujemo tudi klasična animacijska tehnika, saj so prvi ustvarjalci animiranega filma uporabili 

prav to. Risanka nastaja tako, da s kamero preslikamo na filmski trak ali narišemo nanj z roko  

toliko sličic, kolikor jih potrebujemo, da prikažemo potek celotne zgodbe. Vse se seveda začne 

pri scenaristu. Ta napiše filmsko zgodbo, v kateri je opisano vse, kar bi se moralo zgoditi v filmu 

in kako se bo to zgodilo. Scenarij se izroči režiserju. Režiser je glavni vodja filmskega moštva. 

Nariše se snemalna knjiga oz. scenarij, preoblikovan v vrsto slik, ki ilustrirajo dogajanje, osebe in 

položaje. Šele nato pride na vrsto končno oblikovanje likov. Te nariše glavni risar v sodelovanju 

z režiserjem, okolico pa scenograf. Ko so glavni liki dokončani, pride v igro animator. Njegova 

naloga je določiti gibanje oseb v risanki. Oblika gibanja je v njej ključnega pomena, saj tako lik 

oživimo. Ko so vse faze dokončane, prenesemo risbe na tanke prosojne liste celuloida, ki jih 

kasneje pobarva kolorist. Umetniki uporabljajo prozorne folije celuloida, ker tako ni potrebno 

vsakič znova prerisovati ozadja, s tem pa se čas, porabljen za prerisovanje, močno skrajša. Vse 

nastale risbe je potrebno posneti drugo za drugo na filmski trak oziroma presneti v digitalno 

obliko na računalnik (prim. Munitić in Kovačič, 1976). 
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3. 2. 2 Stop-motion animacija 

 

Stop-motion animacija je ena od prvih animacijskih tehnik. Uporabljala se je za snemanje 

posebnih učinkov v filmih, ki jih igralci niso mogli uprizoriti. Izraz stop-motion je angleškega 

izvora, ki dobesedno opisuje tehnični postopek in hkrati zajema najširšo paleto animacijskih 

zvrsti, ki po tem principu nastajajo. Pri tej tehniki animiramo sličico za sličico, objekte pa ne 

narišemo, temveč jih izdelamo iz oprijemljivih materialov, kot so: glina, plastelin, lutke, kolaž, 

idr. Za animacijo v stop-motion tehniki potrebujemo digitalni fotoaparat, s katerim posnamemo 

izdelane figure, in sicer v različnih položajih, in računalniški program, ki te sličice združi v film. 

 

3. 2. 3 Računalniška animacija 

 
Računalniška animacija je umetnost tvorjenja gibljivosti slike s pomočjo računalnika. Iluzijo 

gibanja dobimo tako, da na računalniški zaslon prikažemo sliko in jo hitro nadomestimo z drugo, 

podobno prvi, vendar rahlo premaknjeno. Ker se sličice menjavajo zelo hitro, preslepimo naš vid 

in pred našimi očmi se zavrti film. Računalniška animacija se loči na 2D in 3D animacijo. Pri 

prvi animaciji imamo slike osebkov, ki so vstavljene v prostor. Osebek premikamo tako, da med 

posameznimi sličicami spreminjamo njegovo lokacijo. 3D animacija pa je naprednejša. Tu gre za 

sceno, ki je tridimenzionalna, in tudi osebki so zasnovani tridimenzionalno. Animacijo izvedemo 

podobno kot pri prvi različici, vendar imamo za premikanje osebkov na voljo še eno dimenzijo 

(x, y, z os). Za tvorbo računalniške animacije potrebujemo primerno programsko opremo. Na 

voljo imamo številne programe, kot so: Amorphium, Art of Illusion, Poser, 3D STUDIO Max, 

idr. (pridobljeno na spletni strani: 

http://colos1.fri.unilj.si/ERI/INFORMATIKA/Podatki_in_informacije/GIBLJIVA_SLIKA/rac_animacija.html, dne 

15. 10. 2012). 
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3. 3 Walt Disney 

 

Walt Disney (1901-1966) je zagotovo ime, ki se je zapisalo v zgodovino animiranega filma. Z  

najnovejšo tehnologijo takratnega časa, ki jo je Disney uporabil v svojem studiu, je dobila risanka  

svojo pravo veljavo. Pravljica je s tem postala pravo komercialno blago. Walt Disney je bil 

priljubljen pri vseh generacijah, mladih in starih, tako je ostalo tudi po njegovi smrti. Walt je 

začel s svojim ustvarjanjem že zelo mlad. Skoraj brez začetnega kapitala mu je s svojim delom in 

trudom uspelo ustanoviti in voditi uspešno podjetje Walt Disney studio. Prve uspehe je Disney 

požel s filmom Alica v čudežni deželi po Lewisu Carrolu. V tem filmu je živa deklica nastopala 

pred narisanim ozadjem z naslikanimi živalskimi figurami. Kasneje se je studio osredotočal na 

animirane filme in ne več na animirano-igrane. Za Alico v čudežni deželi se je vrstilo mnogo 

uspešnih risank. Prva je bila Parnik Willie (1928), v kateri nastopa Miki Miška, po kateri je 

Disney najbolj poznan. Kasneje so se zvrstile še celovečerni animiran film Sneguljčica in sedem 

palčkov (1937), za katerega je Disney prejel Oskarja, Ostržek (1940), Fantazija (1940), Dumbo 

(1941), Peter Pan (1953), Trnuljčica (1959), Sto in en Dalmatinec (1961), Knjiga o džungli, ki je 

bila zadnji animirani film, pri katerem je sodeloval, in še mnogi drugi (prim. Reitberger, 1989).  

Večina risank, ki so izšle pri studiu Walt Disney, jemlje navdih v Grimmovih pravljicah, hkrati 

pa jim te prinašajo tudi velik dobiček. 
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4 RISANKA ALI PRAVLJICA? 

4. 1 Otrokov bralni razvoj  

 

Otrokov bralni razvoj lahko delimo na več obdobij, ki jih razumemo kot »tipičen način 

otrokovega zaznavanja besedilnih signalov, tipičen način sestavljanja teh signalov v besedilni 

pomen in tipičen način vrednotenja le-tega.« (Kordigel in Jamnik, 1999: 34.) Glede na vsakega 

posameznika lahko traja pri nekomu določena faza manj oz. dlje časa, vendar si faze vedno 

sledijo v enakem zaporedju, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 

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

• obdobje otrokove praktične inteligence, ki traja od 2.-3. leta, 

• obdobje intuitivne inteligence, ki traja od 2.-3. leta do 7.-8. leta, 

• obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, ki traja od 7.-8. leta do 12. leta,  

• obdobje abstraktne inteligence, ki se začne po otrokovem 12. letu (prim. Kordigel, 

2008). 

 

4. 1. 1 Senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence 

 

V teh dveh obdobjih otrok še ne pozna sistema jezikovnih znakov do take stopnje, da bi lahko z 

njihovo pomočjo kompetentno komuniciral z okolico ali s pomočjo jezika razmišljal o svetu. 

Otrok v senzomotornem obdobju in zgodnjem obdobju praktične inteligence zaznava samo 

zvočne komponente literarnega besedila, kot sta rima in ritem, ki močno vplivata na njegovo 

kasnejšo literarno-estetsko dojemljivost; pomena besed pa še ne razume. Kasneje ima po 

Piagetovem  mnenju na razpolago pet diferenciranih znakov, s pomočjo katerih lahko komunicira 

z okolico: posnemanje in ponavljanje, simbolna igra, otroška risba, notranja slika in jezik 

(Kordigel Aberšek,  2008). V tem obdobju se otrok sreča s prvimi knjigami. Ne gre ravno za 

prave knjige, temveč za leporelo, kartonaste zapognjenke s podobami iz otrokovega okolja, ki 

uvajajo v svet knjige, otroku pa ob večkratnem starševskem ponavljanju vidnega in slišnega 

dražljaja pomagajo dojeti simbolno funkcijo besede. Ko pa osvoji jezik v tolikšni meri, da lahko  

komunicira s svetom, postane zanj zanimiva slikanica. V začetku si slikanice samo ogleduje, 
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postopoma pa mu starši pripovedujejo o situacijah na sliki. Šele nato naj bi starši začeli otroku 

brati slikanico (prim. Kordigel, 2000). 

 

4. 1. 2 Obdobje intuitivne inteligence 

 

To obdobje traja od 2.-3. leta do 7.-8. leta. V tem obdobju otrok s pomočjo slike opisuje dogodke, 

rekonstruira preteklost, razmišlja o aktivnostih in situacijah, ki se še niso zgodile. To je vir 

mišljenja. Z vidika otrokove recepcijske zmožnosti delimo obdobje intuitivne inteligence na dve 

fazi: obdobje egocentrične recepcije in naivno pravljično obdobje (prim. Kordigel Aberšek, 

2008). 

 

Obdobje egocentrične recepcije 

Sprva je otrokovo mišljenje močno pod vplivom njegove egocentričnosti. To se kaže v njegovem 

animizmu in artificializmu. Otrok 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 na ravni zvoka, kot ga besede ustvarjajo. Otrok se začne srečevati z literarnimi svetovi, ti pa 

so na začetku dveh vrst: realni literarni svetovi in domišljijski literarni svetovi. Bistvena razlika 

med njimi je miselna shema, po kateri so ti urejeni. Realni literarni svetovi so urejeni po 

objektivni miselni shemi, domišljijski pa po subjektivni. Obe se začneta razvijati vzporedno, 

vendar otroci v prvem delu intuitivne inteligence lažje procesirajo besedila, katerih književni 

svetovi so urejeni po objektivni miselni shemi, v drugem delu pa zlahka procesirajo tudi besedila 

s poudarjenimi domišljijskimi svetovi. V obdobju egocentrične recepcije otrok močno doživlja 

besedila, v katerih srečuje in prepoznava samega sebe; literarna besedila, ki mu ponujajo posebno 

široka vrata za identifikacijo; in besedila, ki lahko nadomestijo simbolično igro v njeni funkciji. 

Obenem doživlja tudi literarna besedila, ki jih lahko uporablja v procesu prilagajanja sveta 

lastnim potrebam; in besedila, ki ponujajo možnost posrednega razmišljanja o svetu in njegovih 

pravilih. Otrok v tej fazi odbira iz književnosti le tiste segmente, ki jih prepozna kot svoje, drugih 

pa preprosto ne zazna (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 
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Naivno pravljično obdobje 

Naivno pravljično obdobje se začne, ko je otrok dovolj zrel za recepcijo pravljice, in traja tako 

dolgo, dokler ni zmožen razlikovati realnega in pravlji čnega sveta. Otroci v tem obdobju 

verjamejo, da je pravljično dogajanje del njihovega realnega sveta. V prvem delu tega obdobja se 

otrok zanima predvsem za literarne like otrok, kmalu pa je zmožen zaznati tudi ostale književne 

osebe, ki mu po zunanjosti niso podobne (npr. živali). Otrok ima lahko težave pri razumevanju 

značaja književnih oseb. Najlažje dojame osebe, ki so močno polarizirane, kar je še posebej 

poudarjeno v pravljicah. Kako si otrok domišljijsko predstavlja lik, je odvisno od značaja tega. 

Če je oseba v pravljici zlobna, si jo bo otrok v svojih mislih narisal kot grdo in nasprotno, če gre 

za prijazen in dober lik (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

4. 1. 3 Obdobje konkretnih/logičnih intelektualnih operacij 

 

Ko otrok dopolni sedem let, se način njegovega razmišljanja močno spremeni. Otrokovo ravnanje 

tako ni vedno impulzivno, temveč je sposoben razmisliti, preden se odloči za kakšno dejanje. 

Otrok v tej starosti postane socialno bitje v pravem pomenu besede. Za to obdobje je značilno, da 

otrok ne priznava avtoritete v taki meri kot prej, ko so mu bila sveta vsa postavljena pravila. 

Pravila sedaj upošteva, ker je tako pošteno in ne ker bi bilo grdo, če jih ne bi. Na tej stopnji otrok 

ne zaupa več klasični pravljici, saj je osvojil logično mišljenje in je začel razlikovati med realnim 

in domišljijskim svetom. Za otroka je to precej grob proces, zato se začne zatekati k domišljiji. 

Literatura, po kateri v tem obdobju rad posega, je polna domišljijskih potovanj. Zaradi 

otrokovega čuta za pravičnost pa je še vedno zelo pomembno, da na koncu zmaga dobro. 

Najljubša besedila te dobe so: Pika Nogavička, Ostržek, Peter Pan in druge pustolovske 

pravljice. Te namreč ustrezajo želji po doživetju in hkrati tudi po begu iz dolgočasnega sveta 

logike. Poleg leposlovne književnosti pa se otroci začnejo zanimati tudi za strokovno literaturo, v 

kateri najdejo nove informacije o svetu. Pomembno je, da otrokom knjige tudi fizično približamo. 

V tem obdobju namreč zelo radi posegajo po knjigah, ki so jim ljube. Pomembno je, da knjige 

niso samo v knjižnici, ampak tudi v razredu. Danes ima skoraj vsak razred svoj mali knjižni 

kotiček, v katerem so zbrane učencem priljubljene knjige. Tako imajo možnost večkrat poseči po 

njih. Pomembno je tudi zavedanje, da je branje otrokom, kljub temu da ti že znajo brati, zelo 
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pomembno. Branje jim tako namreč daje občutek estetskega in fizičnega ugodja (prim. Kordigel 

Aberšek, 2008). 

 

4. 1. 4 Obdobje abstraktne inteligence 

 

Obdobje abstraktne inteligence se začne po 12. letu starosti, ko otrok stopi v obdobje 

adolescence. Kako dolgo traja to obdobje, je odvisno od družbe, v kateri mladostnik živi. To 

obdobje je zanj izredno občutljivo, saj išče samega sebe in razmišlja o moralnih vprašanjih, 

avtoriteti in o svoji prihodnosti. Napreduje njegov kognitivni, socialni, čustveni, moralni in tudi 

bralni razvoj. V začetni fazi adolescence opazimo zanimanje za pustolovske romane, ki so vezani 

na realni svet. Pogosto pa mladi v tem obdobju sežejo tudi po stripu za odrasle. Tisti otroci, ki so 

jim starši v otroštvu veliko brali, se stripa hitro naveličajo in kmalu spet posežejo po mladinski 

književnosti. Otroci, ki jim starši v zgodnjem otroštvu niso veliko brali, pa se stripa naveličajo 

kasneje in posežejo po trivialni literaturi. V tem obdobju so teme, ki pritegnejo mlade bralce, 

posameznik v družbi, njegov spopad z družbo in ljubezen. Bralci v tem obdobju posežejo tudi po 

strokovni literaturi, saj si lahko realnost nazorno predstavljajo tudi, če je niso izkusili in so 

zmožni abstraktnega mišljenja. Večina ljudi pa stopnje znanstvenega branja ne doseže (prim. 

Kordigel Aberšek, 2008). 

 

4. 2 Pomen branja 

 

Učenje branja je obsežno in zahtevno, zato otrok potrebuje pomoč staršev, če hočemo, da bo 

postal pravi bralec. Naloga staršev je, da otrokom berejo, jih poslušajo, kako berejo, in se z njimi 

pogovarjajo o branju. Obenem  jim morajo omogočati mirne trenutke, primerne za branje. Starši 

knjige kupujejo ali si jih izposojajo, sodelujejo z otrokovim učiteljem in so jim zgled odraslega 

bralca (prim. Kropp, 2000).  

 

Kako zelo je pomembno branje, poudarja tudi Knafličeva (2012). Med najpomembnejšimi učinki 

branja predšolskim otrokom izpostavlja spoznavanje in učenje knjižnega jezika. Otrok se namreč 

najprej nauči jezika družinskega okolja, ki pa ima svoje značilnosti in omejitve. Jezik domačega 
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družinskega kroga ima najpogosteje krajevne ali narečne značilnosti, za otroka pa je pomembno, 

da pred vstopom v šolo spozna tudi knjižni jezik. Ob poslušanju branja si otrok bogati besedni 

zaklad, spoznava njemu nove ali manj uporabljene besede in oblike izražanja. Pravi, da so izrazne 

možnosti  jezika posebej poudarjene v pesmicah za otroke, saj ob njih postane otrok pozoren tudi 

na zvočno podobo jezika. Poleg tega pa s približevanjem knjižnega jezika olajšamo otroku 

poznejše učenje branja in pisanja. Poznavanje besed mu omogoča, da se pri obvladovanju branja 

in pisanja posveča predvsem učenju znakov za posamezne glasove, njihovemu povezovanju v 

besedo, povezovanju besede v smiselno celoto in razumevanju prebranega. Pomembno je, da ne 

pozabimo na kakovost besedil, saj le tako bogatimo otrokov besedni zaklad in upoštevamo 

njegov interes, razvojno stopnjo in okus. Zavedati pa se moramo velikokrat spregledanega 

dejstva, da je potrebno otrokom brati z užitkom, saj tako prenesemo svoje navdušenje nad 

branjem tudi na otroka.  

 

4. 3 Knjiga ali televizija 

 

Knjiga je z izumom televizije postala manj zanimiva za mlade in tudi starejše bralce. Vizualno 

podprta pripoved namreč ne zahteva napornega procesa branja, zato je za otroke prijetnejša in 

zapeljivejša. Otrok je zmožen že zelo zgodaj razpoznati nebesedno komunikacijo, zato številne 

risanke vsebujejo zelo malo ali pa celo nič jezikovnega sporočanja. Za proizvajalce risank je ta 

poteza zelo tržna, saj omogoča neomejeno globalno trženje, otroci pa so tisti, ki zaradi preveč 

časa, preživetega pred televizijo, postanejo molčeči globalni potrošniki. Zaradi pomanjkanja 

izkušenj z zgolj besedno pripovedjo pa ne razvijejo sposobnosti upovedovanja lastne izkušnje, ki 

bi jo lahko razvili z branjem leposlovne literature (prim. Grosman, 1998).  

 

»V televizijo strmimo, knjigo beremo in jo mislimo. Pred ekranom smo v vlogi pasivnega 

gledalca, med branjem imamo dejavno držo bralca.« (Košir, 2001: 43.) Ravno s to  mislijo se  

lahko navežemo na že zgoraj podano dejstvo, da smo pri gledanju vizualno podprte pripovedi 

mnogo manj aktivni in ne razvijamo jezikovnih zmožnosti, katerih razvoj je pomemben ravno v 

zgodnjih otroških letih. 
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Kot smo že v prejšnjem poglavju povedali, se razvoj bralne zmožnosti začne zelo zgodaj. Zato je 

pomembno zgodnje glasno predšolsko branje in pozitiven odnos do branja, ki ga prenesejo starši 

na svoje otroke. Ravno razvita bralna sposobnost je predpogoj šolske uspešnosti in kasneje tudi 

življenjskega uspeha. Branje namreč ni pomembno samo kot pot do leposlovja, temveč je tudi 

glavni dejavnik otrokovega kognitivnega razvoja, česar pa televizija ne omogoča (prim. Košir, 

2001).  

 

Knjiga ima pomembno vlogo v otrokovem razvoju, saj mu razvija in bogati govor, prek njega pa 

tudi mišljenje in inteligenco. Še posebno ob pravljicah pa otrok razvija domišljijo, kar ga 

posledično spodbuja k različnim oblikam ustvarjalnosti. Knjiga prispeva k temu, da otrok lažje 

obvladuje vsakdanje probleme in situacije ter je hkrati na različnih področjih bolj razgledan. 

Samostojna uporaba knjig z različnih področij dovoljuje bralcu njegovo izbiro snovi, njegov 

tempo, večjo udeležbo pri usvajanju snovi, večjo ustvarjalnost, svobodo, samostojnost in 

neodvisnost. Za razliko od televizije je knjiga tih, intimen medij in bralec jo v t.i. osebnem branju 

lahko sprejema po svojih sposobnostih in nagnjenjih. Je priročna, razmeroma dostopna in lahko 

jo je povezovati z drugimi mediji, poleg tega pa podaja kompleksno sporočilo in večplastno 

dogajanje. Nadomestiti jo je mogoče s sodobnejšimi mediji, vendar lahko samo v knjigi najdemo 

literaturo kot umetniško sporočilo (prim. Jamnik, 1994). 

 

Naj omenim še izkušnje Marjance Vižintin (2008), knjižničarke in učiteljice slovenščine na 

osnovni šoli. Ta namreč v okviru bralne značke dopušča možnost primerjave literarnega besedila 

z njegovo filmsko različico, kar se v okviru bralne značke štejeta kot dve deli. Ugotovila je, da so 

filmi lahko tudi spodbuda za branje knjig. Zanimivo je, da otroci večinoma negativno ocenjujejo 

film, ker v njem spreminjajo ali prilagajajo vsebino, prikažejo posameznika drugače, kot so si ga 

sami predstavljali, ter pogrešajo natančnejšo oznako oseb (prav tam, 2008). »Če se odločimo za 

pogovor o filmski različici leposlovnega besedila, velja vsekakor spregovoriti o pozitivnih 

značilnostih take pripovedi in o izvorih njene lepote in prijetnosti. Nikakor pa ne smemo prezreti 

pogovora o tem, česa taka različica preprosto ne zmore; moramo izpostaviti bogatejše možnosti 

besedila, npr. pri opisovanju oseb, njihovih čustev in miselnih procesov.« (Grosman, 2006: 206.) 
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V priročniku za 1. razred devetletne osnovne šole z naslovom Jaz pa berem (1999) je predlagana 

odlična metoda opismenjevanja,  »metoda branja na deževen dan«, katere cilj je priljubiti 

otrokom knjige v tej meri, da v deževnih dneh raje kot po televiziji posežejo po knjigi. To pa ni 

mogoče doseči s pridiganjem o škodljivosti televizije in omejevanjem gledanja te. Veliko bolj 

bomo učinkoviti s »pripravo situacije« in se bomo na lep sončen dan odpravili v naravo, v slabem 

vremenu pa otrokom privoščili čudovito pravljico, ki si jo lahko sami izberejo. Tako dosegamo 

dva cilja, in sicer utrjujemo asociativno zvezo »branje« in »deževen dan« ter tako dolgoročno 

krmilimo otrokove bralne navade tudi v nadalje. Kot drugi cilj pa tako branje predstavlja odlično 

priložnost, da izpolnimo otrokove želje po ponovnem srečanju s pravljicami, ki smo jih prebrali 

že pri pouku, kot tudi s tistimi, ki niso v slikanicah, temveč so skrite v debelih knjigah (prim. 

Kordigel, 1999). 

 

Menim, da televizija ni nekaj, čemur se moramo odreči, saj je lahko zelo poučna. Pomemben je 

čas, ki ga namenimo gledanju televizije, in izbira vsebine. Ravno tako kot televizija lahko otroka 

odtegne od branja tudi šport ali kakšna druga dejavnost. Pomembno je, da v otroku privzgojimo 

zavest, da je branje zabavno in pomembno ter da v svojem vsakdanu najde tudi čas, namenjen 

branju. »Vizualni sistem gotovo ne uničuje klasičnega, torej ne znižuje zanimanja za knjigo, če 

znamo to dediščino pravilno vključiti v nove okvire in če se seveda naravnost ne vdamo 

prepričanju, da je z nastopom filma in televizije konec vsega, najprej pa književnosti, hkrati s tem 

pa tudi predvsem zanimanja mladih za književnost.« (Vuk, 1977: 48.) Televizija je lahko celo 

koristna, saj s tem, ko predvaja pravljice, širi tudi informacijo o njih, ki pa je lahko spodbuda za 

branje teh (prav tam). 

 

4. 3. 1 Otrok in domišljija 

 

»Branje literature je za bralca zahtevno domišljijsko in čustveno doživetje, je igra, ki se jo igrata 

avtor in bralec tako, da avtor s svojimi besedami, kot s kamenčki, ki padajo v vodo, sproža 

koncentrične kroge bralčeve domišljije, ki kot vodni valovi okrog mesta, kamor je padel 

kamenček, avtorjevo besedo, avtorjevo spodbudo ovijejo z bogastvom svoje domišljijske 

energije.« (Kordigel, 1999: 13.) 
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Sestavljanje domišljijsko-čutnih predstav za otroka ni lahka naloga, še posebej, če bralec nima 

zadovoljivo razvite domišljijske sposobnosti.  Ker avtorji mladinske književnosti pogosto samo 

imenujejo osebe in kraje, si mora bralec sam pričarati njihovo podobo. To pa počne na različne 

načine. Če je oseba v pravljici dobra, si jo bo otrok predstavljal kot lepo, in grdo v primeru, da je 

oseba zlobna. Književni prostor si bo predstavljal tako, da bo vanj projiciral podobe iz 

vsakdanjega življenja, književno osebo pa si bo najverjetneje predstavljal kot samega sebe. Ker 

pa v pravljici navadno nastopa več oseb, še posebej fantastičnih (vile, palčki, čarovnice, škrati, 

itd.), to ni vedno mogoče. V tem primeru ločimo domišljijsko-čutne predstave glede na način 

nastanka na: 

• tiste, ki so nastale po procesu analogije in so po vedenju ter zunanjosti močno podobne 

ljudem, le da so njihove lastnosti proporcionalno nekoliko spremenjene (vile so lepše kot 

najlepše deklice, palčki so pomanjšani starčki ipd.); 

• ter na tiste, ki so nastale s procesom kombiniranja, ki pozna tri faze: 

- proporcionalni premiki (npr. za domišljijsko-čutno predstavo Pedenjpeda v mislih 

pomanjša podobo samega sebe ali (če je bralka deklica) dečka, ki ga pozna in ji je 

blizu); 

- izvzemanje posamezne lastnosti iz obstoječega kompleksa in prenašanje tega na 

drug kompleks (npr. deklica za domišljijsko-čutno predstavo revne deklice v 

mislih obleče samo sebe v obleke, kakršnih sama sicer nikdar ne nosi, a jih je 

videla v risanki ali knjigi in jih prenese na drugi kompleks, to je nase); 

- združevanje večjih predstavnih kompleksov, ki jih v realnosti ni ali so tam 

drugače povezani (npr. za domišljijsko-čutno predstavo Trnuljčičinega gradu, 

obraščenega s trnjem, v domišljiji ustvari kombinacijo, sestavljeno iz gradu, ki ga 

pozna iz zunaj besedilne izkušnje (gradu, mimo katerega se je peljal ali kakršen je 

v njegovem mestu ali ga je morda videl v slikanici o Sneguljčici) in goste trnove 

ograje, mimo katere je hodil v vrtec. Z gostim in bodičastim zelenjem v mislih 

prekrije grad, v katerem spi Trnuljčica) (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Vse tri postopke pa je mogoče med seboj tudi kombinirati. 
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Kako si bo bralec predstavljal književni svet, osebe in prostor, je odvisno od njegove domišljijske 

sposobnost, uporabljenih podatkov in spominske predstave iz realnega življenja. Obenem je 

odvisno, katere slikanice je že videl oz. katere pravljice bral. Slednje pa teži k dejstvu, da ima 

otrok iz literarno-estetsko stimulativnega okolja ogromno prednost pred tistimi, ki ne izhajajo iz 

takega okolja. Če je otrok izpostavljen literarno-estetsko nestimulativnem okolju in mu starši ne 

berejo, temveč v zameno dovolijo gledati večerno risanko, ne bo razvijal domišljije. Pri gledanju 

televizije namreč otrok domišljije ne potrebuje, saj so v risanki vse informacije polne in pisane. 

Pri risanki namreč ne gre za to, da bi si izmišljal in domišljal, temveč bolj ali manj samo pasivno 

spremlja, kar je ustvarila tuja domišljija. Posledica prekomernega gledanja televizije pa je, da se 

domišljijska sposobnost ne bo razvila, temveč bo lahko celo zaspala. Slednje vodi tudi v 

nezanimanje za knjige, saj so pravljice za takega otroka, ki si ne zna predstavljati dogajanja, 

puste in brezbarvne (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Menim, da je ravno to največji problem prekomernega gledanja  televizije - pomanjkanje 

domišljije, ki pa je nujno potrebna za zapolnjevanje praznih prostorov v literaturi, kjer nam 

avtorji mladinske književnosti puščajo na stežaj odprta vrata v pot domišljije. To  je potrebno 

uporabljati in razvijati, saj nam omogoča prijetno doživljanje literarnih besedil. 

 

4. 3. 2 Vzgoja za medije 

 

Dandanes smo obkroženi z različnimi mediji, ki nam vsakodnevno ponujajo nove informacije. 

Otroci današnje družbe vse preveč časa preživijo pred televizijskimi sprejemniki, kjer 

neselektivno sprejemajo vse dražljaje, ki jim jih ti posredujejo. Da bi se izognili nevarnosti 

nekritičnega sprejemanja informacij, ki nam jih ponujajo mediji, in negativnemu vplivu na 

razumski, čustveni in socialni razvoj otroka, ga je treba poučiti in medijsko vzgojiti. Leta 1982 je  

19 predstavnikov držav podpisalo na Unescovem mednarodnem simpoziju v Grunwaldu v 

Nemčiji deklaracijo o vzgoji za medije (prim. Košir, 1996).  

 

Primarni cilj vzgoje za medije je torej usposobiti otroke v medijsko pismene osebe, kar 

Kalifornijski center za medijsko pismenost definira kot aktiven proces razumevanja in uporabe 

medijev. To vključuje tudi kritičen odnos do medijev in do njihovega vpliva (prim. Gabrovec, 
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2010). Medijska vzgoja pa bo najbolj učinkovita takrat, ko bodo sodelovali starši, učitelji in tudi 

samo medijsko osebje (prim. Košir, 1996). 

 

4. 3. 3  Risanka in pravljica pri pouku književnosti 

 

Obravnava risanke,  povezane z literarnim besedilom, po katerem je bila ta posneta, se pojavlja 

tudi v učnem načrtu za slovenščino. Cilji, ki naj bi jih z ogledom risanke/filma in obravnavo 

njene literarne predloge učenci usvojili pri pouku književnosti v 1. in 2. triadi, so  

naslednji (pridobljeno na spletni strani: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf, 

dne 6. 12. 2012): 

 

1. TRILETJE 

 

� Učenci primerjajo svoje razumevanje zgodbe v risanki z razumevanjem sošolcev. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: učence družimo po skupinah in vsaka od njih dobi listek, na 

katerem so vprašanja, ki se nanašajo na gledano risanko (npr. Kdo je/so glavni lik/i, ki nastopa/jo 

v risanki? Kako se zgodba konča? Zakaj misliš, da je neka oseba ravnala tako?). Učenci se med 

seboj posvetujejo in odgovorijo na vprašanja, učitelj pa spremlja delo skupin, jih posluša in jim 

pomaga. 

 

� Učenci ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi, in izvirnim 

besedilom; spoznavajo temeljne značilnosti medijev. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: učencem damo učni list, na katerem je razpredelnica z vprašanji, 

ki se navezujejo na obravnavano pravljico. Razpredelnica je razdeljena v dva stolpca. V levega 

zapisujemo odgovore, ki ustrezajo  literarnemu besedilu, v desnega pa odgovore, ki veljajo za  

risanko. Učni list rešujemo skupaj in poudarjamo razlike med izvirnim besedilom in risanko. 
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2. TRILETJE 

 

� Učenci ozaveščajo značilnosti medijskih predelav, realizacij, aktualizacij književnih 

besedil oziroma prepoznavajo temeljne značilnosti posameznih medijev. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: učenci sedijo v krogu in učiteljica z žogico v roki pove trditev, 

ki se nanaša na prebrano pravljico. Nato žogico poda učencu na svoji desni strani in ta ugotovi, 

ali dana trditev velja tudi za risanko, ki so si jo ogledali. Če trditev velja, reče: » Da, tudi v 

risanki je bilo tako.« Če pa dana trditev za risanko ne velja, reče: »Ne, ni bilo tako.« Pove, kako 

se je zgodilo v risanki. Nato žogico spet poda naprej in naslednji si izmisli novo trditev o prebrani 

pravljici. Njegov desni sosed trditev potrdi ali ovrže. Igra se nadaljuje, dokler ne pridejo na vrsto 

vsi učenci. 

 

� Učenci doživljanje, razumevanje in vrednotenje gledališke predstave, radijske igre, 

filma izražajo govorno, pisno. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: učenci napišejo spis, v katerem opišejo, kako bi se oni počutili, 

če bi bili v isti situaciji kot oseba iz filma, in sicer v odlomku, ki so ga najbolj vneto doživljali. 

 

� Učenci doživljajo, razumejo in vrednotijo trivialni oziroma zabavni estetski film. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: učenci si ogledajo film  in napišejo njegovo kritiko: obnovijo 

vsebino ter izrazijo, kaj jim je bilo v filmu všeč in kaj ne.  

 

� Učenci svojo domišljijsko-čutno predstavo (književne osebe, prostor, čas) primerjajo z 

osebami, sceno, kostumi v predstavi. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: učenci pred ogledom predstave narišejo osebe in dogajalni 

prostor, kot so si jih predstavljali po prebranem literarnem delu. Po ogledu predstave se 

pogovorimo o slikah, ki so nastale pred ogledom, in o vtisih po njem. Ali so si osebe predstavljali 
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drugače? Kaj je bilo drugače? Kdaj so bolj uživali, med poslušanjem pravljice ali med ogledom 

predstave? 

 

� Učenci opazujejo in izpostavljajo razlike med enim in drugim medijem. 

 

PREDLAGANA DEJAVNOST: po ogledu risanke in po poslušanju radijske igre se učenci 

postavijo v pare in poskušajo določiti, kaj so pomanjkljivosti in kaj prednosti določenega medija. 

Ugotovitve zapišejo na list, potem pa predstavijo svoje mnenje drugim sošolcem. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5. 1 Opredelitev problema 

 

V raziskovalnem delu želim poiskati razlike med pravljico in risanko, narejeno po njeni literarni 

predlogi, in ugotoviti, kako vplivata na otrokov razvoj domišljije. Pomembno je, da znamo otroku 

ponuditi risanko, ki spodbuja njegov jezikovni razvoj, obenem pa bistveno ne spreminja vsebine 

literarnega besedila, po katerem je bila narejena. Na trgu žal najdemo vse preveč otrokom 

neprimernih risank, ki ne spodbujajo jezikovnega razvoja, temveč ga zavirajo. Mnoge so 

vsebinsko preveč spremenjene, pogosto je prvotna zgodba v ozadju, pojavlja pa se tudi vse več 

nasilja. 

 

Pri vsaki obravnavi literarnega besedila ponudimo otrokom dejavnosti, s pomočjo katerih 

poglabljajo razumevanje prebranega. Dejavnosti morajo biti inovativne, poučne in motivacijske, 

da pritegnejo otroka. Sama bom izvedla dejavnost izdelave risanke. To v šoli ni prav pogosto, 

zato želim preučiti, kakšen bo odziv otrok na delo in kakšne so prednosti in pomanjkljivost take 

vrste dejavnosti. 

5. 2 Cilji 

 

Glede na predmet in cilj raziskave smo si postavili naslednje cilje: 

 

� ugotoviti, kakšna oblika pravljice (risanka ali literarno besedilo) bolj spodbuja otrokovo 

domišljijo;  

� ugotoviti, koliko se obravnavana risanka vsebinsko razlikuje od literarne predloge, po 

kateri je bila narejena; 

� z učenci izdelati risanko po obravnavani literarni predlogi in ugotoviti, kakšne so 

prednosti in slabosti take vrste dejavnosti. 
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5. 3 Hipoteze 

 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje teze: 

 

� pravljice v literarni obliki spodbujajo otrokovo domišljijo v večji meri kot risanke; 

� risanka, narejena po literarni predlogi, se vsebinsko razlikuje od literarnega besedila in 

posreduje otrokom informacije, ki jih v prvotnem literarnem besedilu ne izvemo; 

� izdelava risanke je učencem zelo zanimiva dejavnost, vendar za izvedbo potrebujemo 

veliko časa. 

 

5. 4 Opis vzorca in metode dela 

 

Merjenci pri raziskovalnem delu so bili učenci 2. razreda Osnovne šole 8 talcev v Logatcu. V 

razredu smo obravnavali pravljico bratov Grimm Pogumni krojaček in risanko, narejeno po tej 

literarni predlogi. Pravljico smo obravnavali pet šolskih ur. Za branje in ogled risanke smo 

potrebovali dve šolski uri, za izdelavo risanke pa tri.  

 

Analizirala sem ilustracije likov, ki so jih otroci sprva risali po prebrani pravljici in kasneje po 

ogledu risanke. Na koncu so učenci izpolnili še anketni vprašalnik, ki mi je bil v pomoč pri 

oblikovanju rezultatov raziskave.  

 

5. 5 Analiza učne ure 

5. 5. 1 Obravnava pravljice 

 

Učno uro sem izvedla v 2. c, na OŠ 8 talcev v Logatcu, in sicer v četrtek, 21. 2. 2013, in v petek, 

22. 2. 2013. Prvi dan so se učenci posedli v krog in začela sem uvodno motivacijo. Z odgovori na 

vprašanja o bratih Grimm in njunih pravljicah sem bila pozitivno presenečena, saj učenci o tem 

že veliko vedo. Nadaljevali smo branje pravljice, pri kateri ni bilo ilustracij. Učenci so z 

zanimanjem poslušali, tudi tisti, ki so jo že poznali. Po prebrani pravljici sem učencem dala 



  29 

delovne liste, na katerih so v desni del tabele zapisali manjkajoče podatke, ki se nanašajo na 

prebrano pravljico. Delo smo nadaljevali z risanjem literarnih likov, in sicer krojačka in velikana. 

Nastale so zanimive ilustracije, ki jih bom podrobno opisala v nadaljevanju. Sledil je ogled 

risanke in  pogovor o razlikah med pravljico, ki smo jo prebrali, ter risanko. Učenci niso imeli 

težav pri naštevanju razlik. Dokončali smo še drugo polovico tabele, ki se je nanašala na 

obravnavano risanko. Za konec smo ponovno narisali krojačka in velikana. Ilustracije so si bile 

tokrat med seboj bolj podobne. 

 

5. 5. 2 Izdelava risanke v razredu 

 

Naslednji dan smo se lotili izdelave risanke. Najprej smo se pogovorili o različnih medijih in 

njihovih značilnostih, nato pa je sledil kratek pogovor o nastajanju risanke. Želela sem preveriti, 

ali učenci razumejo, kako ta nastane. Učenci so vedeli, da je risanka sestavljena iz več različnih 

sličic, ki se zelo hitro menjujejo in tako ustvarjajo učinek gibanja.  Dogovorili smo se, da bomo 

animirali odlomek, v katerem se krojaček in velikan merita v moči. Napisali smo scenarij, ki je 

vseboval potek dogajanja in besedilo pripovedovalca, velikana ter krojačka. Učence sem 

postavila v skupine, v katerih so izdelovali ozadja za fotografiranje in like, ki nastopajo v risanki. 

Ozadja so narisali na risalne liste, medtem ko so like izdelali iz tršega barvnega papirja. Njihove 

ude so speli z razcepkami za papir, da so postali gibljivi. S tremi učenci smo na mobilni telefon, s 

pomočjo aplikacije snemalnik, posneli glasove. Ko so bila vsa ozadja narisana in liki izdelani, 

smo si pripravili snemalno površino. Na tla smo nalepili prazen risalni list in nad njim pričvrstili 

stojalo s fotoaparatom. Pri izdelavi stop-motion animacije je namreč zelo pomembno, da ne 

premikamo fotoaparata in podlage, saj morajo biti fotografije posnete iz enake razdalje in 

zornega kota. Sledilo je fotografiranje. Zbrali smo se pred snemalnim kotičkom. Vsak učenec je 

imel možnost nekajkrat premakniti figuro in fotografirati dogajanje. V tem času smo si 

pripovedovali zgodbo, ki se je odvijala pred našimi očmi, in s tem obnovili pravljico. Ko so bile 

vse fotografije narejene, je bilo potrebno ves material še združiti v računalniškem programu. 

Učenci so bili pri izdelavi risanke zelo motivirani. V skupine so se postavili sami in tudi z 

razdelitvijo dela ni bilo nobenih težav. Kot sem predvidela, smo za izdelavo potrebovali tri šolske 

ure. Scenarij, ozadja in liki so bili zelo hitro izdelani, prav tako smo hitro posneli tudi glasove. 

Največ časa  nam je vzelo fotografiranje, saj smo morali posneti okoli 400 fotografij.  
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5. 5. 3 Izdelava risanke v računalniškem programu 

 

Sledilo je delo z računalnikom. Ta del sem opravila doma, saj bi bilo to za učence drugega 

razreda prezahtevno, poleg tega pa bi nam vzelo preveč časa. Najprej je bilo potrebno obdelati 

zvok, saj nisem imela na voljo dovolj kvalitetne snemalne opreme. S pomočjo programa Adobe 

Audition CS6 sem odstranila nepotrebne šume, ki so se ujeli na snemalni trak. Za delo sem 

porabila okoli 5 ur. Sledilo je delo v programu Macromedia Flash 8. Na časovnico sem 

zaporedno nanizala fotografije in nastalo je zaporedje slik, ki sem ga lahko predvajala. Na 

določenih delih sem dodala predhodno obdelane zvočne posnetke in zvoke narave. S tem sem 

ustvarila zvočno kuliso in karakterjem dodala glas. Za izvedbo sem uporabila stop-motion 

tehniko, kar pomeni, da sem zajemala zaporedje slik in s tem simulirala gibanje. Po produkciji 

sem risanko izvozila v avi. formatu, nato pa posnetek še kompresirala, da je zajel manj prostora. 

Za obdelavo zvočnih posnetkov sem potrebovala okoli pet ur, za montažo okoli sedem, končni 

del pa mi je vzel še slabi dve uri.  

5. 5. 4 Ogled in ovrednotenje risanke 

 

Dne, 7. 3. 2013, sem se vrnila v razred in učencem predstavila končni izdelek. Po ogledu smo 

risanko tudi ovrednotili. Vsi so menili, da je risanka dobra. Pogovorili smo tudi o tem, kaj bi 

morda spremenili. Večini je bila risanka tako všeč, da so si želeli posneti še kak drug prizor. 
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5. 6 Rezultati in interpretacija rezultatov 

5. 6. 1 Katera oblika pravljice (risanka ali literarno besedilo) bolj spodbuja otrokovo 

domišljijo? 

 

Prvi cilj, ki sem ga poskušala doseči, je bil, ugotoviti, katera oblika pravljica bolj spodbuja 

otrokovo domišljijo. Postavila sem hipotezo, da je otrok ob poslušanju pravljice bolj ustvarjalen 

in izviren kot pri ogledu risanke. Menila sem, da risanka zavira otrokov razvoj domišljije. Ta cilj 

sem poskušala doseči tako, da sem učencem po prebrani pravljici, ki ni vsebovala ilustracij, dala 

nalogo narisati krojačka in velikana, kot so si ga predstavljali med branjem pravljice. Nato smo 

nalogo ponovili še po ogledu risanke. Večina je navodilo upoštevala in na obeh risbah sta se 

pojavila krojaček in velikan. Nekaj otrok pa je po ogledu risanke v ospredje namesto velikana in 

krojačka postavilo pošasti iz risanke, ki jih je krojaček premagal. Pravljica v literarni obliki 

vsebuje namreč dva prizora z velikani, medtem ko je v risanki velikan prisoten samo na začetku, 

kot kraljevo nalogo pa mora krojaček ubiti dve pošasti. Nastale so zelo zanimive ilustracije 

literarnih likov.  

 

Risbe, ki so nastale po poslušanju pravljice, se med seboj zelo razlikujejo. Še posebej se opazi 

razlika med velikani. Učenci niso imeli težav z risanjem po svoji domišljijsko-čutni  predstavi, 

razen enega učenca, ki je imel težave z risanjem velikana, saj si ga ni znal predstavljati. Po 

ogledu risanke je na prvo ilustracijo narisal velikana, na drugo pa je raje upodobil pošasti.  

 

Pričakovala sem, da si bodo upodobljeni literarni liki, nastali po ogledu risanke, med seboj 

podobni, predvsem pa podobni tistim iz risanke. Mislila sem, da se bosta prva in druga ilustracija 

posameznega učenca med seboj razlikovali. Rezultati so pokazali, da se v večini ilustraciji 

posameznega otroka razlikujeta. Le trije učenci so narisali skoraj popolnoma enaki risbi (Slika 7, 

Slika 8). Risbe učencev po ogledu risanke so si podobne predvsem v detajlih, kot so: modra 

čepica in rdeča krojačkova suknja, velikan je kosmat in nosi raztrgano oblačilo, podobno 

pračlovek. Kar šestim učencem pa se je zdelo pomembno, da narišejo tudi pošasti. Slednje so si 

vse zelo podobne, tako po obliki kot barvi (Slika 6, Slika 12, Slika 14). Na tem mestu bi 
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izpostavila še zanimivo upodobitev velikana ene izmed učenk. Narisala je namreč velikanko, in 

to tudi po ogledu risanke. Spremenila je le oblačilo, podobno tistemu iz risanke (Slika 1, Slika 2). 

 

 
Slika 1: Ilustracija pred ogledom risanke (Pika) 

 
Slika 2: Ilustracija po ogledu risanke (Pika) 

 

 

 
Slika 3: Ilustracija pred ogledom risanke (Sara) 

 

 
Slika 4: Ilustracija po ogledu risanke (Sara) 
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Slika 5: Ilustracija pred ogledom risanke (Jahja) 

 

 

 

 

 
Slika 6: Ilustracija po ogledu risanke (Jahja) 

 
Slika 7: Ilustracija pred ogledom risanke (Mark) 

 
Slika 8: Ilustracija po ogledu risanke (Mark) 
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Slika 9: Ilustracija pred ogledom risanke (Shaip) 

 

 
Slika 10: Ilustracija po ogledu risanke (Shaip) 

 

 

 
Slika 11: Ilustracija pred ogledom risanke (Tim) 

 
Slika 12: Ilustracija po ogledu risanke (Tim) 

 

 
Slika 13: Ilustracija pred ogledom risanke 

(Sebastjan) 

 
Slika 14: Ilustracija po ogledu risanke (Sebastjan) 



  35 

 

 

 

 
Slika 15: Ilustracija pred ogledom risanke (Žiga) 

 

 
Slika 16: Ilustracija po ogledu risanke (Žiga) 

 

 

 
Slika 17: Ilustracija pred ogledom risanke (Kim) 

 
Slika 18: Ilustracija po ogledu risanke (Kim) 
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Če povzamem rezultate, lahko trdim, da je v našem primeru risanka vplivala na otrokovo 

domišljijo. Literarni liki, narisani po poslušanju pravljice, so bolj izvirni in edinstveni od tistih, ki 

so nastali po ogledu pravljice. Na podlagi rezultatov lahko potrdim hipotezo, ki pravi, da 

pravljice v literarni obliki spodbujajo otrokovo do mišljijo v večji meri kot risanke. Vendar 

pa je vzorec zajemal premalo otrok, da bi tezo lahko posplošili. 

 

5. 6. 2 Koliko se obravnavana risanka vsebinsko razlikuje od literarne predloge, po kateri 

je bila narejena? 

 

Za raziskavo sem izbrala sinhronizirano risanko Pogumni krojaček (Goodtime produkcija), ki jo 

je izdala založba Videoart d. o. o. Risanka je izšla v zbirki Najlepše pravljice bratov Grimm, kot 

priloga Dnevnika. Ko sem iskala primerno risanko, sem naletela še na eno različico iz zbirke 

Simmsala Grimm, vendar se mi je prva zdela primernejša, saj se manj razlikuje od literarnega 

besedila. 

 

Obravnavana risanka je precej podobna literarnemu besedilu, po katerem je bila narejena, vendar 

se vseeno razlikuje v določenih stvareh oz. je v njej nekaj stvari izpuščenih. Tabela 1 prikazuje 

razlike med literarnim besedilom in risanko. 
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Tabela 1: Razlike med literarnim besedilom Pogumni kroja ček in istoimensko risanko 

 LITERARNO BESEDILO RISANKA 

ZAČETEK PRAVLJICE 
Krojaček kupi od kmetice čežano, na 

katero kasneje priletijo muhe. 

Krojaček poišče košček sira, ki ga bo 

imel za kosilo, na katerega kasneje 

priletijo muhe. 

KROJAČKOV NAPIS 
Krojaček si na pas izveze napis: 

»Sedem na en mah!« 

Krojaček si naredi pregrinjalo, na 

katerega izveze napis: « Sedem na en 

mah!« 

KROJAČKOVO SREČANJE Z 

VELIKANOM 

Krojaček in velikan se pomerita, kdo 

je močnejši. Najprej zdrobita kamen, 

potem ga vržeta v zrak, odneseta 

drevo iz gozda in skočita čez češnjo. 

Velikan povabi krojačka v svoj dom, 

kjer prespi. Ponoči poskuša velikan 

ubiti krojačka, a mu ne uspe. 

Krojaček in velikan se pomerita, kdo 

je močnejši. Drobita kamenje, ga 

mečeta v zrak, potem pa se velikan 

krojačka ustraši in mu pusti prosto 

pot naprej. 

NALOGE, KI JIH KROJA ČKU 

DOLOČI KRALJ 

1. ubiti mora dva velikana 

2. uloviti mora samoroga 

3. uloviti mora vepra 

1. ubiti mora dve pošasti 

2. uloviti mora samoroga 

3. uloviti mora vepra 

LOVLJENJE SAMOROGA 
Krojaček skoči za drevo, v katerega 

se nato zaleti samorog. 

Krojaček skoči na drevo, v katerega 

se nato zaleti samorog. 

LOVLJENJE VEPRA 
Krojaček vepra zapre v kapelico, 

sam pa skoči skozi okno. 

Krojaček zapre vepra v kapelico, 

kjer se spopadeta. Zmaga krojaček. 

KROJAČEK SE NA DVORU 

IZDA TAKO, DA 

ponoči v sanjah govori o svojem 

delu. 

v polsnu, od pijače opit, za mizo 

govori o svojem delu. 

KROJAČKU POMAGA kraljevi oproda vojak, ki ga je rešil pred veprom 

KONEC PRAVLJICE 
Krojaček postane kralj in živi srečno 

do konca svojih dni. 

Krojaček z vojakom, ki mu je 

pomagal, odjezdi v širni svet, saj se 

boji grde princese. 

 

Tako lahko potrdim prvi del naše hipoteze, ki pravi, da se risanka, narejena po literarni 

predlogi, vsebinsko razlikuje od literarnega besedila. Iz Tabele 1 lahko razberemo, da je kar 

nekaj razlik, vendar je samo konec bistveno spremeni samo zgodbo. Ostale razlike niso moteče in 

so malenkostne. 
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Otroci niso imeli težav z iskanjem razlik. Hitro so znali našteti vse spremembe, ki so bile v 

risanki. Nekateri so bili celo zbegani in so že med ogledom risanke komentirali, da bi moral biti 

potek drugačen, enak zgodbi v knjigi. Našteli so tudi majhne razlike, kot na primer, kam je 

krojaček skočil, ko je lovil samoroga. 

 

Potrdim lahko tudi drugi del hipoteze, ki pravi, da risanka posreduje otrokom informacije, 

ki jih v prvotnem literarnem besedilu ne izvemo. V risanki je namreč princesa prikazana kot 

razvajeno in grdo dekle, v literarnem besedilu pa o njej ne izvemo veliko. 

 

5. 6. 3. Analiza anketnega vprašalnika  

 

Učenci so izpolnili anonimni anketni vprašalnik, ki se navezuje na obravnavo pravljice in 

izdelavo risanke. Anketo je rešilo 19 učencev, od tega 12 dečkov in 7 deklic. Anketni vprašalnik 

je vseboval 5 vprašanj in 2 podvprašanji. 4 vprašanja so bila zaprtega tipa, 3 vprašanja pa 

odprtega tipa.  

 

VPRAŠANJE 1: 

Ali si pravljico Pogumni krojaček pred branjem že poznal(a)? 

Pravljico Pogumni krojaček je pred obravnavo poznalo 11 učencev (58 %), 8 učencev (42 %) pa 

se je prvič seznanilo z njo. To nam prikazuje tudi Slika 19. 

 

11; 58%

8; 42%
DA

NE

 
Slika 19: Poznavanje pravljice pred branjem 
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 VPRAŠANJE 2: 

Katera oblika pravljice ti je bila bolj všeč? 

Vseh 19 anketiranih učencev je odgovorilo, da jim je bila pravljica v obliki risanke bolj všeč od 

prebrane. Pričakovala sem, da jih bo večina izbralo risanko, saj je redek medij pri pouku, zato 

bolj zanimiv, vendar ne v tolikšnem številu. 

 

VPRAŠANJE 3: 

Zakaj si se tako odločil? 

- Ker sem si pravljico v tej obliki bolje predstavljal/a (2 učenca); 

- Risanka je bila bolj zanimiva zaradi pošasti, ki so nastopale v njej (3 učenci); 

- Ker sem pravljico v knjižni obliki že poznala; 

- Ker sem v risanki izvedel več stvari; 

- Ker je bila bolj vznemirljiva; 

- Ker je bila dolga; 

- Ker imam risanko tudi sama doma; 

- Zaradi slike (9 učencev). 

 

Kar 9 učencev je navedlo, da jim je bila risanka bolj všeč zaradi slike, dva učenca sta celo 

zapisala, da sta si pravljico v tej obliki lažje predstavljala. Drugi najpogostejši razlog pa so 

pošasti, ki nastopajo v risanki, saj v knjižni obliki teh ne srečamo. 

 

VPRAŠANJE 4: 

Ali ti je bila izdelava risanke zanimiva? 

Vsem 19 učencem je bila dejavnost, ki smo jo izvedli, zanimiva in so z veseljem sodelovali.  
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VPRAŠANJE 5: 

Zakaj ti je bila izdelava risanke zanimiva? 

- Ker smo sodelovali (3 učenci); 

- Ker  smo likovno ustvarjali (9 učencev); 

- Ker smo lahko fotografirali (5 učencev); 

- Ker sem vedel, da bo nastala risanka; 

- Ker sem lahko animiral lutke. 

 

Največ učencem (9) je bila izdelava risanke všeč zato, ker so lahko likovno ustvarjali. Navedene 

odgovore sem združila, mednje pa spadajo risanje ozadja in izdelava lutk. Pet učencev je 

odgovorilo, da jim je bila izdelava všeč zato, ker so lahko sami fotografirali. Trem je bilo všeč 

sodelovanje, sledi pa še možnost premikanja lutk po snemalni površini in pričakovanje končnega 

izdelka. 

 

Na podlagi danih rezultatov lahko potrdim prvi del hipoteze, ki pravi, da je izdelava 

risanke učencem zelo zanimiva dejavnost. 

 

VPRAŠANJE 6:  

Ali si že kdaj prej sodeloval/a pri izdelavi risanke? 

15 učencev (79 %) še nikoli ni sodelovalo pri izdelavi risanke, 4 (21 %) pa so se z izdelavo 

risanke že srečali. Omenjeno nam prikazuje tudi Slika 2. 

4; 21%

15; 79%

DA

NE

 
Slika 20: Predhodno sodelovanje pri izdelavi risanke 
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VPRAŠANJE 7: 

Kje si se že srečal z izdelavo risanke? 

- Doma (2 učenca); 

- V hiši eksperimentov; 

- Na delavnicah v Idriji. 

4 učenci so se z izdelavo risanke že srečali doma oz. na različnih otroških delavnicah. Glede na 

starost otrok sem pričakovala, da učenci še nikoli niso izdelovali risanke. 

 

5. 6. 5  Porabljen čas za izdelavo risanke  

 

Tabela 2: Porabljen čas za izdelavo risanke (po posameznih fazah) 

DEJAVNOST PORABLJEN ČAS  

Izdelava likov in ozadja 45 min 

Snemanje glasov 15 min 

Fotografiranje 1 h 15 min 

Računalniška obdelava zvočnih posnetkov 5 h 

Montaža slik in zvočnih posnetkov 7 h 

Končni popravki 2 h 

SKUPAJ 16 h 30 min 

 

 

Da smo dobili želen končni izdelek, smo porabili okoli 16 ur in pol. Od tega je bilo 14 ur 

porabljenih za delo z računalnikom. Izdelava likov, ozadja, fotografiranje in snemanje glasov je 

potekalo v razredu in trajalo ravno tri šolske ure. Pričakovala sem, da bo čas dela, narejenega v 

šoli, približno enak tistemu, ki smo ga potrebovali za računalniško obdelavo. Izkazalo se je, da je 

računalniška obdelava zahtevna in nam lahko vzame veliko časa. 

 

Lahko potrdim del hipoteze, ki pravi, da za izvedbo izdelave risanke potrebujemo veliko 

časa. 
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6 SKLEP 

 

Obravnava risanke je vključena v devetletni osnovnošolski program, zato sem v diplomskem delu 

želela podrobno raziskati to področje. Ugotovila sem, da risanka res vpliva na razvoj otrokove 

domišljije. Že na tako majhnem vzorcu, kot je bil moj, se je pokazalo, da so otroci veliko bolj 

ustvarjalni in izvirni pri risanju pravljičnih likov pred ogledom risanke. Zanimivo bi bilo 

raziskavo izvesti tudi med otroki, različnih starosti. 

 

V diplomskem delu sem preučevala razlike med obravnavanim literarnim besedilom in risanko, 

narejeno po njem. Med raziskavo sem naletela na dve risanki z naslovom Pogumni krojaček, ki 

sta bili sinhronizirani v slovenščino. Izkazalo se je, da sta si med seboj vsebinsko precej različni. 

Risanka iz zbirke Simmsala Grimm se precej odmika od prvotnega literarnega besedila, zato sem 

se odločila za risanko produkcije Goodtime. Ta se mi je zdela za obravnavo pri pouku 

primernejša. Pomembno je, da si za iskanje risanke vzamemo dovolj časa in dobro premislimo, 

katera lahko otroku ponudi največ. Ker pa je risanka avtorsko delo, še vedno obstajajo razlike 

med prvotnim besedilom in njo. Presenečena sem bila nad številom razlik, ki so jih opazili 

učenci, čeprav so nekateri pravljico Pogumni krojaček slišali prvič. Otroci so se čudili izgledu 

princeske, ker je v risanki prikazana kot grda in razvajena deklica, medtem ko v literarnem 

besedilu tega ne izvemo. Z mojo raziskavo sem potrdila hipotezo, da se risanka, narejena po 

literarni predlogi, vsebinsko razlikuje od literarnega besedila in posreduje otrokom informacije, 

ki jih v prvotnem literarnem besedilu ne izvemo. Omeniti velja, da so učenci na anketno 

vprašanje, katera oblika pravljice jim je bila bolj všeč, vsi odgovorili enotno, da je risanka. Morda 

gre to pripisati dejstvu, da so otroci današnjega časa vedno bolj vizualni tipi. Kot najpogostejši 

razlog, zakaj so se tako odločili, so namreč navedli, da so si pravljico bolje in lažje predstavljali. 

 

V okviru obravnave pravljice pri pouku sem si za poustvarjanje izbrala izdelavo risanke. Učenci 

so bili pri izdelavi likov in fotografij zelo spretni. Tudi sodelovali so z navdušenjem, saj je bila 

zanje to drugačna oblika dela, kot so jo vajeni. Motivirala jih je predvsem želja, videti končni 

izdelek. Problem za tako vrsto dejavnosti je čas, potreben za izdelavo. Delo v šoli sicer ne vzame 

veliko časa. Sami smo izdelali ves potrebni material za montažo v treh šolskih urah. Veliko časa 

pa sem potrebovala za računalniško obdelavo, saj sem se z računalniškim programom srečala 
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prvič. Ni mi žal, da sem se odločila za to vrsto dejavnosti, saj so bili učenci navdušeni nad delom 

in tudi nad končnim izdelkom. Tudi anketa, posredovana učencem, to potrjuje.  

 

Že pred začetkom izdelave diplomskega dela sem se zavedala pomena knjige, še posebej za 

mlajše otroke, ob pisanju pa so se moja zavedanja še okrepila. Ne smemo pa zanemariti dejstva, 

da se naš svet razvija in pojavlja se vse več medijev, ki lahko hitro nadomestijo knjigo z otrokom 

privlačnejšo risanko ali računalniško igro. To velja, če otroka ne vzgajamo v pravega bralca. Kot 

bodoča učiteljica in nekoč morda mama se zavedam, da je potrebno otroke naučiti brati z 

ljubeznijo. Ravno tako se mi ne zdi potrebno zavračati in prepovedovati vso novo tehnologijo. 

Naučiti se moramo živeti z njo in vzpostavljati ravnotežje med starimi in novimi mediji. 
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8 PRILOGE 

8. 1 Anketni vprašalnik za učence 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA U ČENCE 

 

Pozdravljen/a! 

 

Sem Eva Židanek in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

razredni pouk. Pri predmetu mladinska književnost pišem diplomsko delo z 

naslovom Med literarnim besedilom in vizualno podprto pripovedjo. 

 

Pred teboj je vprašalnik, ki se navezuje na pravljico Pogumni krojaček, ki smo jo 

obravnavali med poukom. Prosim te, da vprašanja natančno prebereš ter dobro 

premisliš, preden zapišeš odgovore. 

 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za 

namen tega diplomskega dela. 

 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 

    

                                                                                               Eva Židanek 

 

1. SPOL 
DEČEK.               DEKLICA.               (obkroži) 
 
2. ALI SI PRAVLJICO POGUMNI KROJA ČEK PRED BRANJEM ŽE POZNAL(A)? 
(obkroži) 
A) DA. 
B) NE. 
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3. KATERA OBLIKA PRAVLJICE TI JE BILA BOLJ VŠE Č? (obkroži) 
 
A) PREBRANA PRAVLJICA IZ KNJIGE. 
B) RISANKA. 
 

 ZAKAJ SI SE TAKO ODLO ČIL(A)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. ALI TI JE BILA IZDELAVA RISANKE ZANIMIVA? (obkro ži) 

 
A) DA. 
B) NE. 

ZAKAJ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. ALI SI ŽE KDAJ PREJ SODELOVAL(A) PRI IZDELAVI RI SANKE? (obkroži) 

A) DA. 
B) NE. 

6. ČE SI NA ZGORNJE VPRAŠANJE ODGOVORIL Z DA, NAPIŠI, K JE SI SE ŽE 
SREČAL Z IZDELAVO RISANKE. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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8. 2 Učna priprava 

OSNOVNA ŠOLA:  

OŠ 8 TALCEV LOGATEC 

RAZRED:  

2. c 

ŠTUDENTKA : Eva Židanek PREDMET: SLOVENŠČINA 

 

Primerjava literarnega besedila in risanke, posnete po dani literarni predlogi 

POGUMNI KROJA ČEK 

(J. & W. Grimm) 

CILJI: 

Učenci: 

� prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico 

značilni pripovedni ton; 

� izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim 

vzbudijo ob poslušanju pravljice; 

� ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi, in izvirnim 

besedilom; spoznavajo temeljne značilnosti medijev; 

� dogajalni prostor in književne osebe oblikujejo iz papirja ter posnamejo risanko. 

UČNE METODE:  

• metoda branja, 
• metoda pogovora, 
• metoda poslušanja, 
• metoda razlage, 
• delo s konkretnim materialom. 

UČNE OBLIKE:  

• frontalno, 
• individualno in 
• skupinsko delo. 

UČNA SREDSTVA:  

•  UČILA: delovni list, knjiga (Grimm, 2012, str. 106), video posnetek. 
•  PRIPOMOČKI: računalnik, projektor, digitalni fotoaparat, mobilni telefon, risalni 

listi, barvice, kolaž papir, škarje. 
 

VIRI IN LITERATURA:  

• Goodtimes (2004). Najlepše pravljice bratov Grimm: Pogumni krojaček. [DVD]. 
Ljubljana: Video art studio. 

• Grimm, J., Grimm, W. (2012). Zlate Grimmove pravljice. Ljubljana: Založba 
Mladinska knjiga. 
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POTEK UČNE URE 

 

Uvodna motivacija 

Učence povabim, da sedejo v krog. Nato jih vprašam, kdo izmed njih se ima za pogumnega. 

Podam žogico enemu otroku, ki se pohvali, kako pogumen je (primer: Jaz sem tako pogumen, 

da se ne bojim niti teme.). Žogico poda naslednjemu učencu, ki nadaljuje igro. Žogica potuje 

toliko časa, dokler ne pridejo vsi na vrsto. 

  

Na sredino kroga položim torbo, v kateri imam knjigo pravljic bratov Grimm. Učenci morajo 

ugotoviti, kaj se skriva v njej. Pomagam jim z namigi (primer: V torbi imam nekaj zelo 

lepega, dragocenega, starega. Morda se v njej skriva tudi kakšen škrat ali palček ipd.). 

  

Ko ugotovijo, da imam v torbi Grimmove pravljice, postavim naslednja vprašanja: 

� Kaj sta bila brata Grimm? 
� Katere njune pravljice poznate? 
� Ali sta si jih sama izmislila? 
� Kaj pomeni, da so pravljice ljudske? 
� Tudi vam kdaj pripovedujejo pravljice? 
� Ali jih najdemo samo v knjigah? 
 

Povzamemo, da pravljice niso samo v knjigah, temveč jih lahko gledamo tudi v obliki risank 

oziroma filmov ali poslušamo kot radijske igre. 

 

Osrednji del 

NAJAVA BESEDILA  

»Brata Grimm sta v svoji zbirki pravljic zapisala tudi pravljico Pogumni krojaček, ki jo bomo 

spoznali danes.« 

 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE 

Učenci se umirijo in udobno namestijo. 

 

BRANJE PRAVLJICE  

Doživeto preberem pravljico Pogumni krojaček. 
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ČUSTVENI ODMOR  

 

IZJAVA PO ČUSTVENEM ODMORU  

»Tako je krojaček postal kralj in je to tudi ostal vse svoje žive dni.« 

 

INTERPRETACIJA BESEDILA  

Učence povabim, da izrazijo svoje mnenje o prebrani pravljici. Postavljam jim vprašanja: 

� Kako ste se počutili med branjem pravljice? 
� Kateri del pravljice vam je bil najbolj zanimiv? 
� Kako si predstavljate velikana/krojačka? 
� Kateri lik vam je bil v pravljici najbolj zanimiv? (Spodbujam jih, da utemeljijo svojo 

izbiro.)  
 

Učenci izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim 

vzbudijo ob poslušanju pravljice. 

 

Učencem dam delovne liste. Skupaj izpolnimo levi del tabele (naloga se nanaša na poslušano 

pravljico). Ob reševanju jim postavljam vprašanja: 

� Kako se pravljice navadno začnejo? 
� Ali ima pravljica srečen konec? Poznate še kakšno, ki ima srečen konec?  
� Kdaj se pravljica dogaja? 

 

Učenci prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico 

značilni pripovedni ton. 

 

Naročim, naj za minuto zaprejo oči, prikličejo v spomin krojačka iz pravljice in ga narišejo. 

 

NAJAVA RISANKE  

» Na začetku ure smo omenili, da pravljic ne najdemo samo v knjigah, temveč se skrivajo tudi 

v risankah. Pa si poglejmo, če je naš krojaček pogumen tudi v risanki.« 

 

PRIPRAVA NA GLEDANJE RISANKE  

Pripravim platno, prižgem projektor in zatemnim prostor. 
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OGLED RISANKE  

Predvajamo celotno risanko. 

 

PRIMERJAVA KNJIGE IN RISANKE  

Spodbudim učence, da izrazijo svoje mnenje o risanki oziroma pravljici, ki smo jo prebrali.  

 

Izpolnimo še desni del tabele na delovnem listu (naloga se nanaša na risanko). Med 

reševanjem primerjamo levo in desno polovico tabele. Ugotavljamo razlike med prebrano 

pravljico in predvajano risanko. Na koncu jim postavim vprašanja: 

� Ali so v risanki kakšno stvar izpustili oz. dodali? 
� Kaj mislite, zakaj je zgodba v risanki drugačna? 
� Raje poslušate/berete pravljice ali jih gledate? Zakaj? 
� Ste brali še kakšno pravljico, po kateri je bila posneta tudi risanka? Se je tudi tista 

risanka razlikovala od prebrane pravljice? 
 

Učenci ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi, in izvirnim 

besedilom; spoznavajo temeljne značilnosti medijev. 

 

Učencem naročim, naj narišejo velikana. 

 

Nove naloge 

Napovem izdelavo risanke, ki bo prikazovala odlomek iz pravljice Pogumni krojaček.  

 

Pogovorimo se o nastanku risank (različni načini izdelave). Z učenci bomo izdelali risanko 

tako, da bomo fotografirali figure v različnih položajih, nato pa fotografije vnesli v poseben 

računalniški program, ki bo ustvaril učinek gibanja. 

 

� Izdelava scenarija 
 

Z učenci se dogovorimo, kateri del pravljice bomo animirali, in napišemo scenarij. 
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� Izdelava likov, rekvizitov in ozadja 

Učenci narišejo različna ozadja in iz kolaža izdelajo like ter rekvizite, ki jih bomo potrebovali 

pri izdelavi risanke.  

 

� Priprava snemalne površine in fotografiranje 
 

� Zvočni posnetki 
Učenci posodijo glasove likom, ki nastopajo v risanki. Določim tudi pripovedovalca, ki bo 

prebral začetek/konec zgodbe. Vse glasove posnamem s pomočjo aplikacije snemalnik na 

mobilnem telefonu. 

 

� Računalniška obdelava 
Fotografije in zvočne posnetke združimo s pomočjo računalniškega programa tako, da nastane 

risanka. 

 

Učenci oblikujejo dogajalni prostor in književne osebe iz papirja ter posnamejo risanko.  

 

� Ogled risanke 
Ogledamo si risanko. Učenci izrazijo svoje mnenje in občutke o končnem izdelku. 
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8. 3 Delovni list 

 

PROGUMNI KROJAČEK 

Primerjava pravljice in risanke 

 

 

 

PRAVLJICA BRATOV GRIMM RISANKA 

V PRAVLJICI NASTOPAJO … 

 

 

 

 

V RISANKI NASTOPAJO … 

PRAVLJICA SE ZAČNE … 

 

 

 

 

RISANKA SE ZAČNE … 

 

 

 

KAKO STA KROJAČEK IN VELIKAN 

UGOTOVILA, KDO JE MOČNEJŠI? 

 

 

 

 

 

 

KAKO STA KROJAČEK IN VELIKAN 

UGOTOVILA, KDO JE MOČNEJŠI? 
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KOLIKO KRALJEVIH NALOG JE 

MORAL KROJAČEK IZPOLNIT?_____  

OPIŠI JIH! 

 

 

 

 

 

KOLIKO KRALJEVIH NALOG JE 

MORAL KROJAČEK IZPOLNIT?_____  

OPIŠI JIH! 

KRALJ JE  KROJAČKA NAGRADIL 

TAKO, DA … 

 

 

 

KRALJ JE KROJAČKA NAGRADIL 

TAKO, DA … 

 

 

 

 

PRAVLJICA SE KONČA … 

 

 

 

 

 

RISANKA SE KONČA … 

 

 

 

 

 

 


