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POVZETEK 

 

Tema mojega diplomskega dela so domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško 

domišljijo. Za temo me je navdušila sama mentorica Gordana Schmidt. Ker mi ta način dela 

še ni bil poznan, sem se odločila, da sprejmem predlagano delo. To je bil zame nov izziv. 

Namen moje diplomske naloge je bil otrokom predstaviti različne vrste dreves za domišljijsko 

zgodbo in novo spodbudo za izmišljanje zgodb. Na ta način sem bogatila domišljijo in 

ustvarjalnost otrok. 

Praktični del sem izvajala v skupini Pikapolonice, kjer so bili otroci stari od 3 do 6 let. Na tem 

projektu sem delala dva meseca. Za sam vpogled v zgodbe in delo v daljšem času sem 

uporabljala kamero ter zapis. Tako sem lahko natančneje videla kakšen je napredek vsakega 

posameznika pri bogatenju domišljije in ustvarjalnosti. 

V teoretičnem delu svoje diplomske naloge sem se predvsem osredotočila na otrokovo 

sposobnost, ustvarjalnost ter domišljijo. Hkrati pa sem preko tega predstavila tudi vlogo spola 

otroka in njegovo zanimanje. Tu je pomemben tudi razvoj otroka preko let. Omenila pa sem 

tudi glasbo in gibanje. 

V empiričnem delu sem zapisala vse domišljijske zgodbe otrok ter analizo le teh. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Otrokove sposobnosti in ustvarjalnosti, razvoj otroka, glasba in gibanje, 

slike dreves, pripovedovanje zgodb. 
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SUMMARY 

 

This diploma work is focused on imaginary trees as new ancouragement for child’s 

imagination. The theme for the paper was chosen after consulting with my tutor Gordana 

Schmidt. Since this way of work was previously unknown to me, I decided to accept it. It 

represented a new challenge for me. 

 

The purpose of this diploma work is to present to the children different types of trees for a 

fantasy story and to encourage their power of imagination. In this way child's imagination and 

creativity is enriched. 

 

The empirical part was carried out in a group called Ladybirds, which included children from 

3 to 6 years of age. It took me two months to carry out the project in which a camera and 

written notes were used. In this way I was able to estimate the progress made by each 

individual child in the field of imagination and creativity. 

 

The theoretical part is focused on child's abilities, creativity and imagination. At the same 

time it deals with the role of child's gender and his or her interests. Moreover, the paper 

focuses on child development stages, music and movement. 

 

The empirical part includes fantasy stories which were written down and analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: child’s abilities and creativity, child development, music and movement, trees 

pictures, story-telling  
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1 UVOD 

Za pisanje diplomske naloge pri Gordani Schmidt sem se odločila, ker mi je bil predmet 

Metodika plesne vzgoje vedno všeč. Delo pri predmetu mi je bilo vedno zelo zanimivo, 

naloge pa sem z veseljem opravljala. Ko sem se odločala za naslov diplomskega dela, sem 

odšla na pogovorne ure z idejo, da bi opravljala diplomsko delo na temo masaže ali tibetanske 

vaje. Vendar je ta tema že precej raziskana. Tako sem se po pogovoru s profesorico odločila 

za temo domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško domišljijo. Profesorica mi je 

pokazala priročnik osemnajstih dreves. Deset slik naj bi si sama izbrala, nato pa jih ponudila 

otrokom. S čim manj podvprašanji naj bi jih spodbujala k razvijanju domišljijskih zgodb. 

Čisto na koncu pa bi otrokom ponudila štiri najbolj zanimive in nenavadne zgodbe, za katere 

v začetku ne vemo kam nas bodo pripeljale, da jih uprizorijo. 

Ko smo se o vsem dogovorile, so se tudi meni začela porajati vprašanja, kako bom to 

dejavnost izvedla in kako jo bodo otroci sprejeli, saj tak način dela v vrtcu še ni dobro poznan. 

Ko sem prvič prišla v skupino smo se z vzgojiteljico dogovorile, da bom v raziskavi imela 

dva mlajša in dva starejša otroka. Prvi dan najmlajšim ni šlo najbolje oziroma niso dobro 

razumeli, kaj počnemo. Zato sem praktični del nadaljevala s štirimi otroki, starimi od 5 do 6 

let. Delo je nato dobro steklo. Po tej izkušnji sem videla, da otroška domišljija ne pozna meja. 

Nad  rezultati sem bila navdušena,  pri delu z otroki pa sem tudi sama uživala. 
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2 OTROKOVE SPOSOBNOSTI IN USTVARJALNOST 

»Večina otrok se rodi z več možnostmi, kot jih bodo izkoristili« (Einon, 2002, str. 6). 

Nekateri se ne potrudijo, ker se bojijo neuspeha, nimajo dovolj spodbude, ali pa so prepričani, 

da niso sposobni. Drugi imajo slabe učitelje ali vzgojitelje ali pa nimajo prave podpore. 

Otroku je treba pomagati, da pri vsaki dejavnosti v celoti izkoristi svojo nadarjenost in doseže 

največ kar zmore. Izredno pomembno je za razvoj otroka tudi zaupanje v njegove 

sposobnosti. 

Starši poznajo svojega otroka bolje kot kdorkoli drug. Lahko so najboljši učitelji otroka, se 

mu posvetijo in izberejo prave trenutke za pohvalo, predloge rešitev in pozitivno kritiko. 

Nekateri starši od svojega otroka preveč pričakujejo in so do njega preveč kritični, kar pa 

škoduje otrokovi pozitivni samopodobi. Otroku lahko tako odvzamejo motivacijo in mu 

uničijo užitek, ki ga je sicer imel pri kakšni dejavnosti (po Einon, 2002, str. 6-7). 

Majhni otroci se ne sramujejo in ne bojijo se delati napak, v njih je dovolj radovednosti in 

samozavesti, da preizkušajo nove stvari. V nadaljevanju diplomske naloge bom pojasnila 

naravo ustvarjalnosti in njeno povezanost z domišljijo, inteligenco in nadarjenostjo, 

predstavila vlogo pravilnega okolja in primerne podpore pri pospeševanju otrokovega razvoja 

ter vlogo otrokovega spola. 

2.1 Ustvarjalnost 

Malčki so ustvarjalni po naravi, stvari najprej naredijo in šele nato o njih razmišljajo. 

Otrokova prirojena nadarjenost se razvija skozi njegove izkušnje. Ponujene priložnosti mora 

otrok izkoristiti, zagotovimo mu lahko le primerno okolje. Sodelovanje otroka lahko krepimo 

s spodbujanjem radovednosti, lahko jih poučimo, pohvalimo, razložimo in popravimo. Otroka 

moramo usmerjati in ga spodbujati v pravi smeri. Spodbujati moramo njegovo radovednost in 

ga včasih usmeriti tudi k zastavljanju vprašanj (po Einon, 2002, str. 9). 

Kaj je ustvarjalnost? V literaturi najdemo različne definicije ustvarjalnosti. »Ustvarjalnost 

lahko opredelimo na sto in več načinov, vendar nobeden ni zadosten.« (Pečjak, 1987, str. 11). 

Kroflič (1992, str. 20) opredeljuje ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost in način mišljenja, 

delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje 

informacij, za katerega je značilna spontanost. 
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Vsi inteligentni ljudje niso tudi ustvarjalni in obratno. Standardni inteligenčni testi merijo 

konvergentno razmišljanje. To so vprašanja, ki imajo samo eno rešitev in temeljijo na 

pravilnih in nepravilnih odgovorih. Otrok, ki doseže dobre rezultate pri inteligenčnih testih, je 

običajno uspešen tudi pri šolskih izpitih. Za merjenje ustvarjalnosti pa postavljajo vprašanja, 

ki imajo veliko možnih odgovorov in ki zahtevajo divergentni način razmišljanja (po Einon, 

2002, str. 10). 

Otroci pri sedmih letih logično razmišljajo. Ne razmišljajo ne konvergentno niti divergentno, 

pač pa linearno. Oprimejo se najočitnejše rešitve, ta pa je običajno tista, ki je pravilna. Otroci 

razmišljajo ustvarjalno – čez čas si premislijo in spremenijo svoj odgovor. Ko majhnega 

otroka vprašamo kaj riše, bo odgovoril, da hišo, kasneje pa mu bo risba morda bila bolj 

podobna avtomobilu in bo dejal, da je narisal avtomobil (po Einon, 2002, str. 10-11). 

2.1.1 Nadarjenost 

»Nadarjenost pomeni možnost, da dosežki na določenem področju presežejo tehnično 

sposobnost. Ne glede na to pa kot podlago potrebujemo tudi te sposobnosti, vsak otrok nima 

enake zmožnosti pridobivanja tehnične sposobnosti« (Einon, 2002, str. 11). 

2.1.2 Domišljija 

Prvo otrokovo sporazumevanje je dejanje, beseda je najpogosteje povezana z dejanjem. 

Njegova domišljijska igra je nekaj podobnega: stvari premisli z gibi in podobami bolj kot z 

besedami. Ko otrok odrašča, postanejo njegove zapletenejše igre pretvarjanja način 

pripovedovanja zgodb in uporabe njegove domišljije (po Einon, 2002, str. 11). 

2.2 Spodbujanje ustvarjalnosti in samozavesti 

Pri posameznikovi izjemni nadarjenosti igrajo vlogo geni, vzgoja, poučevanje, osebnost in 

izkušnje. Od kod izvira otrokova nadarjenost in kolikšen je delež posameznega dejavnika ne 

moremo vedeti. Enaka formula pa tudi ne velja za vsakega posameznika enako. Uspeh na 

enem področju širi samozavest tudi na druga. Otroci, ki so uspešni na enem področju, so 

prepričani, da so lahko tudi na drugem. Otrok bo verjetno imel podoben razum, telo in 

nadarjenost kot njegovi starši. To zagotavlja genetska dediščina (po Einon, 2002, str. 12). 

Pri razvoju otroka igra pomembno vlogo tudi okolje. Na njegovo sposobnost pa vpliva tako 

kultura kot tudi način vzgoje. 



Tadeja Likar; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

- 4 - 

 

Raziskave inteligenčnih testov kažejo, da se vsake dve leti povprečni inteligenčni kvocient 

poveča za eno točko. Otroci so postali z leti vse bistrejši. Tako bi otroka, ki so ga imeli leta 

1914 za izjemno nadarjenega, danes ocenili kot povsem povprečnega (po Einon, 2002, str. 

12). 

Najpomembnejši element je otrokovo socialno okolje. Omejena količina kakovostnega časa 

ne more nadomestiti tega, da se otroku posvetimo v celoti in noben denar ne more kupiti 

ljubezni. Otrok se vsega, kar se nauči, najprej nauči znotraj socialnega okolja: medsebojni 

odnos in vpliv osebe, ki skrbi za otroka. Strokovnjaki to imenujejo »konstruktivna 

ustvarjalnost« (po Einon, 2002, str. 12). 

Ustvarjalnost otroka lahko krepimo na naslednje načine: 

1. družina mora biti odprta za nove izkušnje in različna mnenja. Pri tem gre za družinsko 

dinamiko in pozitivno samopodobo. Otroka moramo spodbuditi, da svobodno izraža 

svoje občutke in mnenje, 

2. spodbujamo ga, da pove in oceni svoje zamisli, 

3. dovolimo mu, da je izviren in spodbujamo ga, da sam poišče več rešitev za vsako 

vprašanje, 

4. s trdno vzgojo, vendar ne kaznovalno in z jasno postavljenimi mejami. Tako bo otrok 

razvil samodisciplino, 

5. podpora, sprejemanje in dopuščanje otrokove ustvarjalne zamisli, 

6. zaupanje v sposobnosti otroka: spodbujanje v poskus in v primeru, da mu ne uspe, 

otroku povejte, da ste nanj ponosni, da je sploh poizkusil, 

7. otroku dovolite dejavnosti pri katerih uživa, 

8. usmeriti pri iskanju in reševanju problemov z vprašanji: »Kaj pa ti misliš, zakaj,…?«, 

9. dovoliti otroku svobodo izražanja in mu nuditi dovolj priložnosti za vajo, 

10. ker otroci posnemajo početje staršev in vzgojiteljev, naj bodo ustvarjalni tudi sami, 

11. stik z drugimi ustvarjalno razmišljajočimi osebami skozi knjige, televizijo in pogovore 

s starejšimi otroci, 

12. ubogljivost nadomestite z odprtostjo, 

13. spodbujanje igre pretvarjanja in domišljijske igre, 

14. dostop do pripovedk, glasbe in telesne dejavnosti, vključno s plesom in športom (po 

Einon, 2002, str. 13). 
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Samopodoba se od položaja do položaja spreminja. Pri dveh letih imajo otroci predstavo o 

svoji starosti, spolu in položaju v družini, vedo koga imajo radi, prepoznajo se na fotografijah. 

Njihove predstave so preproste in takšna je tudi njihova predstava o sebi. Pri tej starosti so 

otroci osredotočeni na sedanjost. Če otrok misli, da mu gre risanje dobro od rok, se mu 

njegova samopodoba izboljša takrat, ko riše. Z odraščanjem se mu samopodoba na trenutni 

položaj utrdi ali ublaži (po Einon, 2002, str. 18). 

Otroci s pozitivno samopodobo imajo pogosto tudi take starše. Na otrokovo večanje ali 

manjšanje samopodobe vpliva vse, kar se mu zdi pomembno. Samopodobo izboljša uspeh, 

neuspeh pa jo poslabša. Otrokovo samopodobo gradimo na naslednje načine: 

1. otroka imejte radi zaradi njega samega, ne zaradi tega, kar lahko sam naredi, 

2. otroku dajte vedeti, da je poseben, 

3. kritizirajte vedenje, nikoli otroka, 

4. dejavnost prilagodite tako, da bo otrok napredoval postopoma. Pretežko nalogo 

poenostavite, da jo bo lahko uspešno opravil, 

5. pokažite otroku, da ste nanj ponosni ker se trudi, ne glede na to ali mu dejavnost uspe 

ali ne, 

6. priskrbite mu izzive. Ko mu bo uspelo narediti nekaj pomembnega, bo občutil 

povečanje samozavesti, 

7. dajte mu naloge, pri katerih je tveganje za neuspeh minimalno, 

8. ne poudarjajte pomembnosti uspeha, dokler otrok dejavnosti ne preizkusi in uspešno 

opravi (po Einon, 2002, str. 18-19). 

»Raziskave kažejo, da so otroci s pozitivno samopodobo manj prilagodljivi in bolj ustvarjalni. 

Zelo ustvarjalni otroci so običajno tudi zelo samozavestni. S spodbujanjem in podpiranjem 

ustvarjalnosti pri otroku izboljšamo občutek, ki ga ima o sebi« (Einon, 2002, str. 19). 

2.3 Ustvarjalno razmišljanje 

Otrok nam z vprašanjem pove, da poskuša nekaj razvozlati. Ustvarjalnost v njem ne zbuja 

reševanje problemov, ampak to, da otrok ve, da mora vprašati (po Einon, 2002, str. 110). 

Mlajši otroci se težje zberejo. Če jih med premišljevanjem nekaj zmoti, pozabijo o čem so 

pred tem razmišljali. Za ustvarjalno razmišljanje potrebujejo mir, osredotočiti se morajo na 

eno samo nalogo (po Einon, 2002, str. 110). 
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»Odrasli svoje izkušnje ubesedimo in nato te besede uporabljamo kot spominska gesla. Otroci 

tega ne delajo spontano. Njihov spomin sprožijo zvoki, prizori in vonjave« (Einon, 2002, str. 

110). 

2.4 Vloga spola 

V zadnjih petdesetih letih se vloge moških in žensk vedno manj razlikujejo. Spolna identiteta 

je danes za večino ljudi enako jasna, kot je bila pred leti. Otrok ve, katerega spola je, vendar 

pa to ne pomeni, da se zaveda, da se je denimo rodil kot punčka in bo zrasel v žensko. Deklica 

ne ve, da ne bo postala fantek zaradi tega, ker se igra fantovske igre. Pri štirih letih ji je precej 

bolj jasno, da se je rodila kot deklica in bo zrasla v žensko. Šele pri sedmih letih pa zagotovo 

ve, da spola ni mogoče spremeniti (po Einon, 2002, str. 16). 

Otroci se o spolnih vlogah učijo od družinskih članov, knjig in predsodkov njihovih 

prijateljev, vzgojiteljic in od ljudi, ki jih obkrožajo (po Einon, 2002, str. 16). 

Pri predšolskih otrocih je težko ugotoviti kakršnekoli zanesljive razlike med obema spoloma. 

Fantje so denimo bolj ranljivi, bolj nagnjeni k nezgodam ter govornim in vedenjskim 

težavam. Običajno pa mislimo, da so fantje agresivnejši, hrupnejši in vihravejši. Predšolski 

fantje so nemirnejši in se težje umirijo, vendar pa te razlike ne postanejo očitne, dokler otroci 

ne dosežejo sedmih oziroma osmih let starosti. Mlajši otroci se težje umirijo, fantje imajo s 

tem več težav. V povprečju se deklice plazijo, shodijo in spregovorijo prej kot fantki, zato ni 

presenetljivo dejstvo, da so lahko dlje časa pozorne kot fantje (po Einon, 2002, str. 17). 

2.5 Otrokovo zanimanje 

Otroci so bolj pripravljeni opraviti nalogo do konca in pri njej vztrajati, ko se soočijo s težavo, 

če zaupamo vanj in jim to tudi pokažemo. Ko otrok enkrat začuti, da zmore, je že na pravi 

poti k uspehu. Pričakovanje spodbuja samozavest. Samozaupanje ga žene, da vztraja in je 

manj pripravljen odnehati, če mu ne gre prav dobro od rok (po Einon, 2002, str. 22). 

Pomemben je čas, kdaj otrok pokaže zanimanje za nekaj, k čemur pa ga ne smemo siliti. 

Raziskave kažejo, da glasbeno nadarjen otrok kmalu odneha, ker je začel igrati premlad. 

Otrok, ki se bo z glasbenimi urami začel učiti kasneje (pri osmih letih), bo verjetno bolj 

vztrajal. Zgodnji začetek ni pogoj za uspeh in ima lahko nasproten učinek. Neuspeh ne igra 

nobene vloge in je nepomemben (po Einon, 2002, str. 22-23). 
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Kako ohraniti otrokovo zanimanje? 

1. S formalnimi učnimi urami, 

2. ustvarjalnost mora priti iz otrokovega srca, 

3. ustvarjalnost pokažite in je ne vsiljujte, 

4. ustvarjalnost potrebuje svobodo in načrtnost, 

5. otroku pokažite, da ga imate radi zaradi njega samega in ne zaradi njegovih zmožnosti, 

6. pohvalite njegov trud ne glede na njegove dosežke (po Einon, 2002, str. 23). 
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3 RAZVOJ OTROKA 

Otroci se razvijajo različno hitro. Motorična, jezikovna, socialna in učna sposobnost ne 

napredujejo enako hitro (po Einon, 2002, str. 28). V nadaljevanju bom predstavila gibanje 

celotnega telesa, jezika ter učenje otroka pri posamezni starosti. 

3.1 Otrok od treh let do treh let in pol 

Pri treh letih so otroci veliko bolj podobni osebi, kakršna bodo kot odrasli. Značilnosti, ki 

bodo otroka opredeljevale kot odraslo osebo, so pri treh ter treh letih in pol v zarodni obliki. 

Če otrok pri tej starosti kaže agresivnost in je težaven, obstaja večja verjetnost, da bo zrasel v 

težavno in asocialno odraslo osebo (po Einon, 2002, str. 32). 

Otrok teka spretneje, vendar se ne zna hitro obrniti ali ustaviti. Pri skakanju veliko maha z 

rokami, poskakuje z obema nogama, odskoči z majhnim počepom, vendar pri odskoku ne 

upogne kolen. Po stopnicah in lestvi se vzpenja in spušča samo z eno nogo, uživa po hoji po 

zidovih in hlodih, včasih ga pri tem ni več treba držati za roko. Po prstih lahko prehodi sobo 

(po Einon, 2002, str. 32). 

Pozna že okoli tisoč besed in zna uporabljati vprašalnice (zakaj in kaj). Povedi tvori iz treh ali 

štirih povezovalnih besed, zna povedati kaj želi, kako se počuti in kako je preživel dan. 

Stavke tvori v pogojnem naklonu (»Ali smem?«), pri čemer je lahko vrstni red besed napačen. 

Uporablja nikalnice, pravilno tvori preteklo in prihodnjo obliko glagola (z uporabo 

pomožnega glagola: »Je prišel«, »Bo pil«). Razumevanje vzorčne zveze je odvisno od tega, 

kako skupaj sta dogodka (po Einon, 2002, str. 33). 

Igra se sam, ne da bi preverjal ali ste v bližini. Pri treh letih se otrok rad hvali in pripoveduje o 

tem, kaj rad počne, varuje svojo lastnino, za dejavnosti se odloči zato, ker se z njimi ukvarjajo 

tudi drugi otroci. Z otroci se rad igra interaktivne igre, druži se tudi z neznanimi odraslimi in 

posnema, kar govorijo in počno drugi otroci ter odrasli. Govori, kot da bi z njim delili 

njegovo doživljanje in videli, kar vidi sam, stvari zna razvrstiti na podlagi ene lastnosti (po 

Einon, 2002, str. 33). 

3.2 Otrok od treh let in pol do štirih 

Otrok pri treh letih in pol ni več malček, izginili so še zadnji »ostanki« zgodnje otroške dobe. 

Pri teh letih je komunikativen, odkritosrčen in ljubeč. To je čarobno obdobje. Pri štirih letih se 
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giblje in govori skoraj tako kot odrasla oseba. Začenja razumevati kaj pomeni biti odgovoren 

za svoja dejanja (po Einon, 2002, str. 34). 

Pri teku začenja nadzorovati začetek in ustavljanje. Še vedno teče ploskoma, vendar se 

dolžina koraka povečuje. Skoki so še vedno brez prožnosti, še vedno veliko maha z rokama, 

pri doskoku ne upogne kolen. Otrok pri treh letih in pol poskuša dirjati, vendar mu to le 

malokdaj uspe. Uživa pri skakanju po postelji in trampolinu. Izmenično uporablja obe nogi 

pri hoji po stopnicah navzdol, vendar še vedno na vsaki stopnici obstane z obema nogama. 

Zna posnemati gibe, ki mu jih kdo pokaže (po Einon, 2002, str. 34). 

Pri treh letih in pol pozna okrog 1250 besed, uporablja povedi iz treh ali štirih besed, ki so 

bolj kompleksno sestavljene in zna samostojno povedati preprosto zgodbico. Nenehno 

zastavlja vprašanja zakaj, kje in kaj, vendar ima težave pri odgovarjanju nanje. Uporablja 

besedi »če« in »zato«. Raje se igra z otroci istega spola. Ima posebnega prijatelja in za neko 

dejavnost se odloči zato, ker se z njo ukvarjajo tudi otroci, ki so mu všeč. Igre pretvarjanja se 

igra z enim ali dvema otrokoma (po Einon, 2002, str. 35). 

Uživa ob sestavljanju stvari, vendar jih ne načrtuje vnaprej. Kadar stvari ne gredo prav, se 

zelo razburi. O svojih doživetjih razlaga na način, kot da ste prisotni v njegovem 

domišljijskem svetu. Rad razlaga, zakaj misli, da se je kaj zgodilo (po Einon, 2002, str. 35). 

3.3 Otrok od štirih let do štirih let in pol 

Pri štirih letih se otrok začenja pojavljati v zunanjem svetu. Na odgovor kaj je počel, ga boste 

morali vprašati. Pri tej starosti večina otrok del dneva preživi z drugimi otroki. Otrok je videti 

bolj odrasel in samostojnejši (po Einon, 2002, str. 36). 

Otrok  pri teku veliko bolje nadzoruje začetek, ustavljanje in obrate. Še vedno teče ploskoma 

in se s težavo izogiba oviram. Poskoči lahko z malo odskoka približno sedemkrat in pri tem še 

vedno precej maha z rokama. Po stopnicah navzdol še vedno stopi z obema nogama na vsako 

stopnico, navzgor pa hodi z izmenično nogo (po Einon, 2002, str. 36). 

Pozna okrog 1500 besed, povedi tvori iz štirih ali petih besed in uporablja sestavljene povedi 

(»Misliš, da znam, pa ne znam.«). Zgodbice pripoveduje svojim plišastim igračam in se 

pretvarja, da jim bere iz knjige. Med igranjem opisuje kaj počne. Za nekatere dejavnosti se 

odloči le zato, da bi se družil s prijatelji. V skupni igri postaja sposoben prevzeti vlogo, smeje 

se in klepeta z drugimi otroki. Raje se igra z otroki istega spola. Zna sestaviti dve ali več misli 
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in oblikovati zaključek, riše preproste hiše ter avtomobile, morda zna napisati svoje ime in 

prepoznati črke in številke (po Einon, 2002, str. 37). 

3.4 Otrok od štirih let in pol do pet let 

Veščine in lastnosti kažejo, da je otrok postal majhna odrasla oseba. Pri štirih letih in pol ima 

veliko več skupnega z osebo,  kakršna bo pri šestnajstih letih (po Einon, 2002, str. 38). 

Otrok dela daljše korake, dirja, z eno nogo lahko poskoči desetkrat, pri hoji navzgor in 

navzdol po stopnicah ali lestvi uporablja nogi izmenično. Pozna okrog 1800 besed, s štirimi 

ali petimi besedami tvori povedi, ki jih poveže v celoto. Plišastim igračam pripoveduje 

zgodbice in se pretvarja, da jim bere iz knjige. Uporablja sestavljene povedi (po Einon, 2002, 

str. 38). 

Razume, da drugi ne čutijo in mislijo kot on, rad klepeta z dvema ali več osebami. Če se spre 

z najboljšim prijateljem, ga to potre. Igra se v večjih skupinah. Med igranjem preprostih 

družinskih iger ne uporablja strategije. Dobro mu gredo od rok igre, ki so izziv za njegove 

sposobnosti. Zna sestaviti zapletenejše konstrukcije in sestavljanke z več kosi. Pri petih letih 

že začenja načrtovati. Zapomni si, kje pusti stvari. Pripoveduje šale, čeprav ne razume, zakaj 

so smešne (po Einon, 2002, str. 39). 
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3.5 Otrok od petih do šestih let 

Pri petih letih bo otrok staršem še vedno vse povedal, pri šestih pa postaja otrok vse bolj 

zadržan. Središče njegovega sveta se odmika od njegove družine. Motivacija in interesi 

prihajajo bolj iz njegove notranjosti, vendar še vedno potrebuje podporo in skrb staršev. Na 

svet gleda skozi zasebnost  lastnih misli (po Einon, 2002, str. 40). 

Nadzor nad tekom se izboljša, koraki se podaljšajo, tek je elegantnejši. Zna dirjati, začeti teči 

in se pri tem ustaviti kadar želi. Poskakovanje je pri petih letih mehkejše in prožnejše. 

Poskoči lahko več kot desetkrat, pri tem pa so deklice boljše od fantov. Poskuša splezati na 

drevo, zna plezati po lestvi iz vrvi s prostim komolcem (po Einon, 2002, str. 40). 

Pri petih letih pozna že več kot tisoč besed, pri šestih pa do tri tisoč, uporablja povedi iz šestih 

do osmih besed in zna sestavljati sestavljene povedi z zapletenejšo slovnično strukturo (»Šel 

bom v šolo, vendar se tega ne veselim!«). Zna povedati zgodbo in izraziti svoja čustva (po 

Einon, 2002, str. 41). 

Do bližnjih je lahko nežen in ljubeč, ali hudoben in ukazovalen. Včasih se prepira zaradi 

prepira samega, obenem pa je do tistih, s katerimi se prepira, zelo zaščitniški. V življenju in 

igrah začenja uporabljati strategije, zna ravnati preračunljivo, goljufati in zavajati, ob laganju 

se krivdi izogiba. Starši niso več središče njegovega sveta in ne pove več vsega, kar počne. V 

večjih skupinah je iznajdljiv, lahko klepeta z več osebami, rad ugaja, vendar postaja vse bolj 

tekmovalen. Rad ima zgodbe brez slik in pri žalostni zgodbi pokaže čustva (po Einon, 2002, 

str. 41). 

Pri petih letih začenja urejati stvari, zna združevati in razvrščati stvari po več kot eni skupni 

lastnosti, je sistematičnejši. Prepozna črke in nekatere besede, zna napisati ime, zapomni si 

včerajšnje dogodke in govori tudi o stvareh iz bolj oddaljene preteklosti (po Einon, 2002, str. 

41).  



Tadeja Likar; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

- 12 - 

 

4 GLASBA IN GIBANJE 

4.1 Gibalne igre 

Telesna aktivnost je zdrava in nujna za vsakega posameznika, tudi za otroke. Otroci so polni 

energije. Če jim skušamo to preprečiti, bodo postali nemirni in razdraženi. Pri gibalnih igrah 

jih ne smemo omejevati (po Einon, 2002, str. 78). 

Večina otrok se rada igra: lovijo se, skakljajo in spopadajo. Psihologi so mnenja, da so 

nenadni izbruhi aktivnosti pri otrocih, ki jim sledijo premori in mirnejše dejavnosti, vzorec 

dejavnosti. Igranje slepih miši ali muckov, ki se lovijo in spopadajo, je idealen način za 

spodbujanje pravilnega razvoja mišic, kosti in dihanja (po Einon, 2002, str. 78). 

Čas, ki ga otrok preživi s skakanjem in tekanjem naokoli, je zabaven. Raziskave kažejo, da je 

v razredu manj težav in da se otroci hitreje umirijo in zbrano ter bolje delajo, če se med 

odmori fizično utrudijo (po Einon, 2002, str. 78). 

4.2 Gibanje skozi igro 

Gibanje je ena od osnovnih človekovih potreb, ustvarjanje pa najvišja človekova potreba, 

katere zadovoljitev mu omogoča samouresničevanje. Ob ustvarjanju z gibanjem se povezujeta 

temeljna in najvišja človekova dejavnost v novo vrednost, ki se kaže v človekovi 

sproščenosti, dobrem počutju, zadovoljstvu, v poslušanju sebi in odzivanju okolju. Ko 

ustvarjamo z gibanjem, se izražamo s telesom, posredujemo svojo notranjost in se sproščamo 

s samim seboj. Ustvarjanje z gibanjem je otrokom naraven način izražanja, ki jih sprošča, 

zadovoljuje in osrečuje. Pri ustvarjalnih igrah z gibanjem uživajo tako vzgojitelji kot tudi 

učitelji, ki ob tem odkrivajo koliko domišljije, skrite in neizkoriščene imajo v sebi(po 

Krofliču, 1992, str. 11). 

Mlajši otroci lahko iz športnih in plesnih iger veliko pridobijo. Takšne dejavnosti in gibanje 

pomaga otroku razvijati tako aerobične sposobnosti kot tudi dobro kondicijo. Otrok se z 

gibanjem skozi igro nauči zavedati, kako se njegovo telo giblje, opazovati in posnemati gibe, 

igrati z drugimi, vaditi ravnovesje in naučiti se, kako voditi reči po prostoru (po Einon, 2002, 

str. 82). 

Gibanje je dogajanje v času in prostoru. Otrok se mora zavedati svojega telesa in gibanja po 

prostoru. Človek se giblje, da preživi, da proučuje in spoznava svoje okolje, da se okolju 
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prilagaja in ga spreminja, da vzpostavlja stike in komunicira. Človekovo telo je instrument 

njegovega gibanja (po Krofliču, 1992, str. 13). Otrok mora vedeti, kako se postaviti, da pride 

skozi odprtine. Znati mora presoditi, ali bo kaj prevrnil, ko bo šel mimo. Pri tem jim 

pomagajo gibanje skozi igro, kot na primer igra »Simon pravi« in dirkanje na kolesu okrog 

hiše. Pri igri »Simon pravi« otrok posnema gibe. »Simon« mora dajati navodila: »Simon 

pravi, dajte roke na glavo« in drugi otroci to naredijo. V vlogi »Simona« se otroci 

izmenjavajo (po Einon, 2002, str. 82). 

4.3 Domišljijska igra 

Za izražanje domišljije obstaja veliko načinov. Otroci se včasih pretvarjajo, da na primer 

kuhajo v otroški sobi, da so nekdo drug – morda mamica ali oče, žival ali pa lik iz risanke. 

Tovrstno pretvarjanje je igra, v kateri otroci igrajo določeno vlogo. Včasih so njihove igre 

pretvarjanja veliko bolj podobne pripovedovanju zgodbe z dejanji ali dejanj z besedami. 

Otroci pri pretvarjanju uporabljajo svoje igrače, ustvarijo svoje svetove, gredo na potovanja, 

doživljajo dogodivščine in govorijo namesto svojih likov. Otrok je ponavadi bolj režiser igre 

kot igralec. Pripovedovalec zgodbe potrebuje zasedbo likov in pripomočkov zanje (po Einon, 

2002, str. 84). 

Večina otrok je včasih razvijala sposobnost pripovedovanja zgodb v igri s starejšimi otroki, 

danes pa je čedalje pestrejša izbira knjig in televizijskih programov postala del sveta majhnih 

otrok – svet igrač se razvija vzporedno z njimi (po Einon, 2002, str. 84). 

4.3.1 Majhni svetovi 

Otroci radi poslušajo zgodbe, naj si bodo iz knjig ali televizije, in verjetno si bodo hoteli 

ustvariti lastne. Pripomočki za ustvarjanje »majhnih svetov« so med najbolj priljubljenimi 

igračami: naj gre za avtomobilček, najljubšo punčko ali plišasto igračo (po Einon, 2002, str. 

88). 

Otrok se nauči uporabljati domišljijo, sedeti zbrano in pri tem opraviti nalogo od začetka do 

konca, ugotoviti, da so mu drugi otroci pri tem podobni ter spoznati, da je spol del njegovega 

občutka za lastni jaz (po Einon, 2002, str. 88). 

4.3.2 Tradicionalni fantovski svetovi 

Običajno gre v fantovskem svetu za premikanje igrač po igralnem prostoru (vlakci in 

avtomobilčki). Mali igralci spuščajo različne zvoke, ko jih premikajo. Za avtomobilčke delajo 
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»brummm«, za vlak »čučuču«, za gasilska vozila pa »iu,iu«. V nekaterih fantovskih svetovih 

igrajo vloge tudi vojaki in vesoljska bitja, vendar ti ne klepetajo (po Einon, 2002, str. 84). 

4.3.3 Klasični dekliški svetovi 

V dekliškem svetu pa običajno dom družine majhnih ljudi, na primer hiša za punčke. Deklice 

se igrajo tako, da posamezne »osebe« premikajo naokrog in spreminjajo razporeditev, otrok 

govori namesto igrač (po Einon, 2002, str. 84). 

4.4 Glasba, ples in pesem 

Večina strokovnjakov se strinja, da se več otrok preneha ukvarjati z glasbo in plesom, zaradi 

prezgodnjega začetka (po Einon, 2002, str. 102). 

Otroci naj glasbo poslušajo, ob njej plešejo in se pridružijo, ko starši pojejo in igrajo. Z 

učnimi urami naj otroci ne začnejo pred vstopom v šolo, razen v primeru, da imajo starši čas 

otroka podpirati in spodbujati pri dejavnosti. Ohraniti je treba ravnovesje med njegovo željo 

po igranju in željo staršev o uspehu, da bo postal glasbenik ali plesalec. Otroku mora ostati 

dovolj časa za zabavo in sprostitev. Z otrokom poslušajte, igrajte na tolkala. Ples in petje so za 

majhnega otroka zelo pomembni. Za vse to mora pokazati zanimanje in imeti podporo staršev 

(po Einon, 2002, str. 102). 

Otrok naj poje pesmice iz čistega veselja, nato pa mu je treba postopoma pomagati razširiti 

njegov razpon. Rajalne igre otroku pomagajo, da si zapomni besedilo in melodijo. Otroka ni 

težko spodbuditi k plesu, večina se spontano giblje ob glasbi. Spodbuditi ga je treba, da se 

giblje na različne načine ob različni glasbeni zvrsti. Učiti ga je treba, da posluša in se odziva 

na vse vrste glasbe (po Einon, 2002, str. 102). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

»Človekove zmožnosti in potrebe po gibanju pa se vključujejo v splošno gibanje, ki prežema 

vse bivanje na zemlji, ki obsega vse procese in spreminjanja v naravi – gibanje vesolja, 

življenje in premikanje živih bitij, gibanje atomov in molekul, pretvarjanje materije v energijo 

in narobe« (Vogelnik, 1993). 

Predšolsko obdobje je za otroka zelo pomemben čas. Otrok se z vstopom v vrtec seznani z 

veliko področji, kot so matematika, družba, ples, glasba ipd. Živimo v vedno bolj tehnološko 

razvitem svetu. Otroke velikokrat prevzame televizija, računalniki, odrasli pa imajo zanje 

vedno manj časa. Zato gledajo risanke, ki so lahko ali pa tudi ne primerne zanje. V vrtcu 

lahko opazimo, da so otroci vedno bolj agresivni, hiperaktivni in nimajo prave koncentracije. 

Vsi ti problemi se zato toliko bolj kažejo tudi v nadaljnjem šolanju. Zaradi pomanjkanja 

ukvarjanja staršev z njimi se vedno bolj  kaže pomanjkanje otrokove ustvarjalnosti in 

domišljije. Ravno zaradi tega bo moje delo v vrtcu še bolj zanimivo. Preko praktičnega dela 

bom videla, do kam sežeta otroška domišljija in ustvarjalnost. Menim, da bodo otroci z 

ustvarjanjem zgodbic in odigranega dela dramatizacije veliko pridobili. 

5.1 Cilji 

V diplomski nalogi bom raziskovala, kako poteka delo z otroki pri novi spodbudi. Cilji 

diplomske naloge so naslednji: 

 ugotoviti, ali so otroci sposobni brez usmerjanja sestaviti domišljijsko zgodbo, 

 ugotoviti, kaj otroke v likovni predlogi motivira za nastanek nove zgodbe, 

 ugotoviti, ali otroci pri ponavljanju zgodb vpeljujejo nove dogodke in dramske like, 

 ugotoviti, ali so otroci sami in brez posredovanja sposobni odigrati zgodbo, 

 ugotoviti, ali otroci pri plesnem izražanju domišljijske zgodbe med seboj sodelujejo. 

5.2 Hipoteze 

Na podlagi poznavanja omenjene problematike postavljam naslednje hipoteze, ki jih imam 

namen preveriti z raziskavo: 

H 1: Otroci so brez usmerjanja sposobni sestaviti domišljijsko zgodbo. 

H 2: Otroke predmeti v likovni predlogi (domišljijska drevesa) motivirajo za nastanek nove 

zgodbe. 

H 3: Pri ponavljanju zgodbe otroci vpeljujejo nove dogodke in dramske like. 

H 4: Otroci z dogovarjanjem in brez posredovanja s pomočjo gibanja odigrajo zgodbo. 
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H 5: Otroci se pri plesnem izražanju na temo domišljijskih zgodb med seboj dogovarjajo in 

sodelujejo. 

                                                                                                                             

5.3 Raziskovalna metoda 

Pri izdelavi diplomske naloge bomo uporabili deskriptivno ali opisno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni fokus diplomske naloge bo raziskava dela z otroki pri novi 

spodbudi, ki jo otroci še niso poznali in jo kasneje lahko prenesejo v plesno gledališče. 

5.4 Raziskovalni vzorec 

V diplomski nalogi bom uporabila slučajnostni vzorec, ki zajema štiri otroke iz Vrtca 

Ajdovščina, Enota Col, v starosti od 5 do 6 let.                         

 

5.5 Postopek zbiranja podatkov 

Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila kvalitativno tehniko zbiranja in obdelave 

podatkov, uporabila bom strukturirano (načrtno) opazovanje. Pri raziskavi bom z analizo 

zbranih podatkov skušala ugotoviti, ali so otroci sposobni brez usmerjanja sestaviti 

domišljijsko zgodbo, kaj otroke v likovni predlogi motivira za nastanek nove zgodbe, ali 

otroci pri ponavljanju zgodb vpeljujejo nove dogodke in dramske like, ali so otroci sami in 

brez posredovanja sposobni odigrati zgodbo ter ali otroci pri plesnem izražanju domišljijske 

zgodbe med seboj sodelujejo. 

 

5.6 Postopek obdelave podatkov 

Uresničitev zastavljenih ciljev in preverjanje hipotez bom ugotavljala na osnovi evalvacije 

načrtovanega vzgojnega dela s kvalitativno obdelavo podatkov. 
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6 DOMIŠLJIJSKE ZGODBE 

6.1 Opis postopka 

Domišljijske zgodbe so nastajale v skupini Pikapolonice, kjer so otroci stari od 5 do 6 let. 

Zgodbe so nastajale v mesecu aprilu in maju. Pri izvedbi so sodelovali štirje otroci, dva dečka 

in dve deklici. Pri nastajanju prve zgodbe sta sodelovala deklica in deček, stara štiri leta. Ker 

ustvarjanje zgodb in tudi razumevanje navodil ni šlo, sem vzorec spremenila na štiri starejše 

otroke. Otroke mi je določila vzgojiteljica. Dejavnost sem izvajala med prosto igro. Vsak 

otrok je povedal deset domišljijskih zgodb. Delala sem individualno z vsakim otrokom. Z 

njim sem se usedla za mizo in predenj položila sliko domišljijskega drevesa. Otrok je najprej 

povedal, kaj na drevesu vidi. Mlajša dva otroka sta pri tem tudi ostala, naštevala sta le stvari, 

ki sta jih videla na drevesu. Kljub močnemu vzpodbujanju  nista sestavila domišljijske 

zgodbe. Moj namen pa je bil tudi ta, da otroci s čim manjšim vzpodbujanjem sestavijo svojo 

domišljijsko zgodbo. Zanimalo me je, kakšne zgodbe nastanejo brez podvprašanj odraslih. 

Pričela sem samo s stavkom: »V čarobni deželi  je raslo čarobno drevo.« Moram povedati, da 

sem bila zelo navdušena, saj so bili otroci zelo ustvarjalni. Vse otroke sem posnela s kamero. 

Čisto na koncu, pa sem otrokom prebrala štiri najbolj zanimive zgodbe, ki so jih potem 

uprizorili.  
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Slika 1: Prvo domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011  
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6.2 Domišljijsko drevo 1 

LUCIJA 

Prišla je ena punčka  in jo je odtrgala. In je bila tako kisla, da jo je pljunila ven. In je začel 

padati dež in je šla domov. In ko je prišla domov, je bila cela premočena in drugi dan je 

zbolela. In drugi pa je umrla in je mama bila tako žalostna, da je jokala. In je drugi dan prišla 

stara tetka in jo je vprašala, zakaj pa jočeš, zato ker mi je punčka umrla. Nič ne skrbi, bom jaz 

poskrbela zate. In so šle k njej domov, k stari tetki. Drugi dan je stara tetka zbolela in je bila 

zelo bolna. In drugi dan je umrla. 

LUKA 

Na njem so rasla jabolka. Nekoč je prišla ena deklica in je eno pojedla in je postala žaba. In 

žabe so nastajale jajčka. In potem iz jajčk so se izvalile druge žabe in postajalo jih je zmeraj 

več in več. Potem je prišla mama in je klicala, punčka kje si? In je videla, da je postala žaba. 

Potem je še mama pojedla eno jabolko in je tudi ona postala žaba. In potem je postajalo vedno  

več žab in vedno bolj velikih. Potem je prišel še tata in je tudi on pojedel eno jabolko in je 

postal pošast. In potem je bilo vedno več pošasti in žab. Potem sta prišla še stara mama in tata 

in sta pojedla zadnji dve jabolki. Tisti dve  jabolki sta bili čarobni in sta še ona dva pojedla 

jabolki in sta postala lista. In je postajalo vedno več listov. In z lista je nastal en oreh. 

EVA 

So letali ptički in so odšli v čarobno drevo. So rastle jabolka, orehi, listi, hruške in jabolka. In 

kaj je še rastlo na tem drevesu? In so bili v čarobni deželi tudi helookittyi, listi, ali pa papirji 

ali pa barvice. Ali pa kakšen konj, ali pa fotoaparati. In so prišli metuljčki in še ptički in 

poslušali ene lepe punčke. 

ENEJ 

Hruške, jabolka, orehi.  Sloni, žirafe, srne in še zebre.  
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Slika 2: Drugo domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011  
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6.3 Domišljijsko drevo 2 

LUCIJA 

Na njem je rastla repa. Prišla je mimo ena gospa in jo je odtrgala. Nesla jo je domov, da bi 

jutri skuhala repo. Ampak ni jo mogla, ker je že drugi dan umrla. In je prišla domov punčka in 

je videla svojo mamo mrtvo in je začela jokati,  jokala je in jokala, dokler ni  prišla mimo ena 

starka. In jo je vprašala, mlada deklica zakaj pa jočeš? Zato, ker mi je mami umrla. Ne bodi 

žalostna, bom jaz poskrbela zate. In sta šle, naslednji dan je bila starka zelo zelo vesela, ker je 

imela njena punčka rojstni dan. Stara je bila že pet let. In drugi dan je starka umrla in spet je 

bila punčka žalostna in žalostna. In ta čas je mimo prišel en stric na konju. In je vprašal, zakaj 

pa jočeš, zato ker mi je stara mama umrla. Ne bodi žalostna, jaz bom poskrbel zate. Kar pridi 

na mojega konja.  Greva še malo pojahati, boš ti spredaj? Seveda, je rekla punčka in ga je 

jahala. Naslednji dan sta šla u gozd. Je vprašal, koliko si stara, kako se kličeš? Stara sem pet 

let, kličem se pa Nina. Kako si že velika. A hodiš v šolo? Ne, ne, v vrtec, drugo leto bom šla v 

šolo. Naslednji dan sta šla nabirat jagode in ena je bila strupena in jo je naslednji dan stric 

pojedel in je umrl. 

LUKA 

Na njem so rastli krompirji in solata. In je prišla ena punčka in je utrgala in je dala u koš in je 

šla domov. In so tisto skuhali in pojedli in so postali vsi ene žabe. In potem so potem malo 

pili in jedli, pili in jedli. Tako kot  je v pravljici.  Jure je malo pil, malo jedel in je postal žaba. 

In potem je mama hitela delat sladkor in jagode in je postal  nazaj Jure in tukaj ravno tako. In 

je prišla stara mama in je videla, da so postali žabe in jim je zmešala sladkor in jagode in je 

dala žabam in so vsi postali nazaj človejki. 

ANA 

Na njej so rasle jabolka. Je punčka prišla in je odtrgala. In ga je pojedla in je odšla domov. 

Novo leto je prišlo in so odpadla vsa jabolka. In je prišla punčka in je vse pobrala. Punčka je 

odšla domov in je rekla mami, vse sem nabrala, kar jih je bilo na drevesu. Padle so dol, je 

rekla. 
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EVA 

V čudežni deželi je živelo drevo in gor so rastle jabolka. Prišla je punčka in je odtrgala 

jabolko in ga je pojedla. In potem je šla domov in je šla spet nabrat jabolka. In potem se je 

najedla toliko jabolk, da je postala žaba. 
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Slika 3: Tretje domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASTLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011  
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6.4 Domišljijsko drevo 3 

LUCIJA 

Na njem so rastle pomaranče.  Prišla je ena punčka in jo je odtrgala in jo je pojedla. Si jo je 

pozabila olupiti in je rekla, kako je slaba ta pomaranča, zakaj je tako slaba. O ne, zato ker sem 

si jo pozabila olupiti. In šla je, bila je tudi mama. Mama ji je rekla, ampak je ni poslušala in jo 

je kar pojedla, zato je drugi dan umrla. Ojoj, kako je bila mama žalostna, sploh ni vedela, kaj 

je bilo z njo. In je jokala in jokala, dokler ni prišel en star stric, ki jo je vprašal, zakaj pa jočeš. 

Zato, ker mi je Nina  umrla. Ne bodi žalostna. Nina se kliče? Zakaj pa je umrla? Zato,  ker je 

pojedla pomarančo in si jo je pozabila olupiti. 

LUKA 

Na njem je rastla solata in je prišla neka deklica in je odtrgala in je nesla domov in so skuhali. 

In za kosilo so jedli in so postali kače, pitoni. In sta prišla še dedek in babica sta še ona 

pojedla tisto in sta postala  pitona. In potem  so prišli, so mislili, so prišli po svečo in so videli, 

da so postali  pitoni. Potem drug dan je pa kar naenkrat začel rast star koš in je prišla ena 

punčka in ga je dol dala in ga je nesla u smeti. In potem so začele  rast rože in listi in jabolka 

in pomaranče in pol je prišla tista deklica in je še tisto potrgala in so pojedli in so postali nazaj 

normalni. 

ANA 

Na njej so rastle banane. Prišla je punčka in jo odtrgala in jo je pojedla in je odšla domov  k 

mami. Mama je bila zelo navdušena. Nekega dne so padle z drevesa vse banane in je šla 

punčka nabrati. Punčka je prav vse, ki so padle dol, pobrala in jih je nesla domov. Mama je 

bila še enkrat navdušena in je naredila z banan bananove  breskve, bananovo marmelado, jo je 

mama pokusila in je bila uredu. Punčka je bila zelo pridna, da je vse to nabrala. In je rekla 

mami, nekoč, ko bo polno boš odtrgala, kar z dreves, je rekla ja. In potem je punčka šla res 

nabrati tudi na vrh. Na vrhu so bile tako velike, da je naredila tako dobro marmelado, da je 

bila zelo fina. 

EVA 

Punčka. Gor so rastle jabolka in punčka jih je nabirala in nabirala in jih je nesla domov. In 

potem je bila že noč in je šla spat in je vstala in je šla malo se ven igrati in jabolka so bile 

vedno  bolj velike in rastle. In jabolka so,  jih je punčka spet šla nabirat in je premišljevala 
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zakaj so jabolka tako velike, ker so bile prej bolj majhne in potem je odtrgala jabolko, da bi ga 

od blizu pogledala in zdel se ji je prav drugačen. Potem je punčka se malo igrala na travniku 

in tekala okoli drevesa in potem so odšle z mamo malo na sprehod in so si vzele jabolko. 

Mami se je zdelo tisto jabolko čudno, ker je bilo tako veliko, ker so bile prej majhne. Potem 

so malo zalile in so bile spet majhne.  In potem so šle na sprehod naprej in potem  je čudežno 

drevo še bolj rastlo, ker so ga zalile. In ko so prišle domov je bilo drevo bolj veliko kot prej. 

Potem je šla punčka spat in je prišel spet dan in je šla pogledat ven in drevo je bilo spet bolj 

veliko. Potem si je ogledala jabolka, ker je bilo včeraj bolj majhno. In jabolka so še vedno 

rastle. In potem se je šla punčka igrat ven na travnik in čudežnega drevesa ni niti pogledala in 

potem je poklicala mamo, ker je bilo čudežno drevo bolj majhno in punčka je bila vesela, ker 

je upala vzeti jabolko iz drevesa in čudežno je zrastlo. In drugi dan se je šla igrat na travnik in 

so bili tudi prijatelji in so se igrali in igrali. In punčka je rekla vzemimo si jabolka in potem so 

prijatelji jedli jabolko in so se še naprej igrali po travniku in potem je rekla mama naj grejo 

pojesti in potem bojo šli na sprehod.  In so šli na sprehod vsi skupaj. In potem so videli 

jagode, so jih nabrali in so jih doma jedli. In potem je čudežno drevo še bolj zrastlo. In drugi 

dan so spet prišli otroci in so se igrali, punčka je šla pohajat. In čudežnega drevesa niso 

pogledali in je vedno  bolj rastlo in je najbolj zrastlo. In potem je punčka prišla domov in je 

videl, da ne rase več in ga je zalila in čudežno drevo ni  tako več rastlo, jabolka so bile 

majhna. In punčka je drugi dan spet zalila čudežno drevo in je spet raslo. In drugi dan je 

odtrgala jabolko in čudežno drevo je postalo kar majhno, ko ga je odtrgala. In potem je 

čudežno drevo spet raslo in raslo in potem ga ni drugi dan spet nobeden pogledat in niti ene 

jabolke vzel. In jabolka so začele spet rasti in drevo je postalo bolj veliko. In potem je punčka 

prišla nabrat vse jabolka in jih dala u košarico in jih nesla domov, in potem jih je pojedla in 

ko jih je pojedla  jih je nesla prijateljem poskušat. Kakšne jabolka so zrasla na čudežnem 

drevesu. In potem je čudežno drevo raslo in raslo in je zraslo,  kakor si je punčka želela. In 

drevo je bilo pravšnje in vsak dan je punčka nabirala jabolka in jih pojedla in drugi dan ni 

drevesa zalila in je postalo drevo majhno. In drevo, ko je prišla punčka na travnik ga je 

občudovala, ker je bilo tako majhno in potem je šla malo noter poklicati mamo in potem, ko 

je punčka prišla spet ven je videla čudežno drevo, da ni več raslo in potem je prišla punčka, da 

bi videla kaj je s čudežnim drevesom in čudežno drevo ga je zalila. Drugi dan ga je spet zalila 

pa ni več zraslo, nikoli več ne bo zraslo in drugi dan ga je šla mama zalit in čudežno drevo je 

zraslo. In potem, ko je čudežno drevo ga ni zalila in drugi dan  ni več potrebovala jabolk. 

Potem je šla punčka ven in čudežno drevo je pozimi raslo in gor so še vedno rasla jabolka. In 

čudežno drevo je raslo in raslo, da je postalo  veliko drevo in potem je rekla mama, naj gre 
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pospraviti sobo in potem je šla pospravit. Vprašala je,  če lahko gre ven na travnik in je rekla 

mama da lahko. In potem jo je spet klicala, da naj se obleče v dolge rokave in se je obleka in 

šla ven in je bila zunaj do večera. Zvečer se je še igrala in ponoči se je igrala. In potem se je 

bala, da jo bo kaj pojedlo in je trkala po vratih in mama ji je odprla in je šla spat. In potem, ko 

je bil spet dan se je punčka sla ven igrat s prijatelji in se je igrala do zvečer. Zvečer pa ni 

hotela biti zunaj je šla ven h mami in potem je čudežno drevo je raslo in jabolka niso več 

zrasle, ker je bila zima in potem je punčka šla pohajati k prijateljem in so se igrali in oni so 

imeli tudi čudežno drevo ampak niso imeli jabolk ni nič raslo. In punčka je rekla, da tudi pri 

njej ne rase drevo pozimi, ampak prej je raslo, ampak zdaj ni več jabolk, ker, in potem se je 

spolnila, da ga ni zalila. In potem je hitro tekla domov in ko je prišla domov je čudežno drevo 

takoj zalila in je šla nazaj prijatelje poklicat in čudežno drevo je res naprej raslo in punčka je 

jedla jabolka, in jedla vsak dan in potem ko je bilo popoldne je punčka šla nazaj ven. 
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Slika 4: Četrto domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011  
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6.5 Domišljijsko drevo 4 

LUCIJA 

Na njen so rastli piškoti. Prišla je ena punčka in ga je odtrgala in sploh ni vedela, kakšen 

občutek ima. In je rekla, kaj je to, zakaj rastejo na drevesu piškoti? Kaj pa vem, je rekel njen 

prijatelj. Klicala se je Aleksandra, njen prijatelj pa je bil Gregor. In je rekla joj, joj kaj pa 

sploh vem, saj nič ne bi pripovedovala o tej zgodbici. Danes grem domov in bom povedala 

mamici, kaj se mi je zgodilo. 

LUKA 

Na njem so rastli piškoti. In nekoč je prišla neka deklica in je pobrala vse piškote in jih je 

nesla domov. In so jih pojedli in so postali  pitoni. In sta prišla še stara mama in stari tata in 

sta še onadva pojedla in sta postala slepca. In potem je prišla ena gospa in je pobrala še tiste 

piškote in jih je skuhala in so postali nazaj človejki. Potem so prišli nekateri drugi u to hišo in 

so posadili drevo in so še oni to pojedli in so postali še oni kače. In sta prišla še stara mama in 

stari tata in sta postala anakonde, dve anakondi. 

ANA 

Na njej so rasle jabolka, so zrasle velike velike jabolka. In je prišla punčka in je odtrgala eno 

jabolko. Bila je tako umazana, je šla domov  in se je morala skopati. Potem je šla nazaj ven, 

potem je nabrala polno jabolk in je naredila pito. Pita je bila tako fina, da je kar celo pojedla, 

nič je ni pustila za očka in mamico. Potem je šla še nabrati, potem tisto je bilo za mami in še 

enkrat  in tisto je bilo za očka. Za očka pa ni prav nič ostalo in sta mami in očka pojedla 

skupaj. 

EVA 

Nekoč je živelo čudežno drevo. Punčka je nabirala piškote in piškoti so rasli na čudežnem 

drevesu. In nekega dne je šla punčka na travnik in je pozabila nabrati piškote. In zvečer je 

rekla mama, da naj gre nabrati piškote. In je rekla, pozabila sem, da nisem nabrala piškotov. 

Punčka jih je šla nabrat in potem jih je nabrala in jih nesla v hišo. So jih jedli in jih je 

zmanjkalo. In je rekla mama punčki, naj gre spet po piškote. In je šla nabrat piškote in piškoti 

so še vedno rasli. In potem piškoti so bili čudežni in nekega dne ni bilo več piškotov. In 

potem je punčka šla pogledati ven na travnik, če so še piškoti in piškotov ni bilo. In potem je 

rekla mama punčki, naj gre nabrat piškote in je prinesla prazno košarico. Potem jih je šla 
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mama in jih ni dobila. In čudežno drevo ni več raslo. In potem drugi dan je prišla punčka 

nabrat piškote in jih je dobila, zvečer jih je šla iskati pa jih ni dobila. Potem je punčka iz 

piškotov spekla torto in potem so šli na zabavo. In čudežno drevo je toliko raslo, da ni več 

zdržalo in je padlo na tla. In drugi dan je prišla punčka nabirati pa ga ni dobila. In čudežno 

drevo je raslo in raslo in je postalo veliko drevo. In potem je punčka drugi dan videla, da 

drevo ne rase več. In potem je videla da ne rasejo več piškoti. In potem je šla po mamo in so 

šle na sprehod in so videle še eno čudežno drevo in so rasli gor tudi piškoti. In potem je 

čudežno drevo zraslo dolgo. 
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Slika 5: Peto domišljijsko drevo 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASTLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011 
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6.6 Domišljijsko drevo 5 

LUCIJA 

Na njem je rasla vilica. Prišla je ena punčka in je videla ogromno vilico in je ni hotela 

odtrgati. Se ji je zdela strupena. In je rekla, joj, kako velika vilica, je ne bom odtrgala, zdi se 

mi strupena. In je šla na pot in je hodila, hodila, dokler ni srečala volka. Dober dan, kam pa 

kam rdeča kapica? H babici grem in nesem polno jabolk in piškotov. Kar sama? Ja sama, saj 

blizu živi babica, tamle, saj vidim hišo, je rekla rdeča kapica. In je šla in je prišla do babice in 

jo je vprašala, o babica, a si kaj bolje?  Seveda. A ti skuham čaj? Ja ja, skuhaj mi ga in ga je 

skuhala. In je bil tako dober, da ji je dala bonbon. 

LUKA 

Na njem so rasle pomaranče in je prišla ena deklica in je vse pobrala. In potem so postali  vsi 

ene, so se kar spremenili u lužo. In so prišli eni drugi in so čoflni u lužo in so videli, da je 

nekaj zaregnilo in so videli da so žabe notri in so hitro skuhali pomaranče in so dali za jest in 

so postali nazaj navadni otroci. In potem so prišli še eni in so glih tako videli, so se oni u 

drugo hišo preselili in so posadili drevo. In je zraslo glih tako in so zrasle pomaranče in potem 

so tud oni tu pojedli in so še oni postali ene ninđe. In potem so ene kače jim dali z jest in so 

postali nazaj otroci. 

ANA 

Na njem so rastle hruške. Prišla je punčka in je eno odtrgala. Nekega dne je odpadlo veliko 

hrušk in jih je šla nabrati. Hruška je še malo porasla in je še odtrgala. In potem je šla še enkrat 

nabrati in je kar z dreves odtrgala . Punčka je nesla domov,  je naredila mama pito. 

EVA 

Živela je punčka in gor na drevesu so rasle vilice in potem je čudežno drevo zraslo in potem 

je čudežno drevo zraslo in je prišla punčka se igrat na travnik. In potem je šla v hišo in potem 

je. Drugi dan je prišla spet ven se igrat in je pogledala, če rasejo vilice in potem je čudežno 

drevo zraslo in raslo in raslo in potem je prišla punčka ven se igrat in potem je pojedla eno 

vilico in se je spremenila v žabo. In potem je pojedla eno vilico in je bila nazaj taka kot prej in 

potem je šla tekati ven in potem je punčka živela. In potem je drugi dan prišla spet ven in se je 

igrala in igrala in potem je šla noter in drugi dan je prišla ven in se je igrala. In potem je šla 

noter nekaj iskati, potem je šla nazaj ven in potem je bilo konec. 
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Slika 6: Šesto domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tadeja Likar; diplomsko delo 

- 33 - 

 

6.7 Domišljijsko drevo 6 

LUCIJA 

Na njem je rasla košara. Prišel je en fantek in jo je videl. Joj, kako zares je bila čarobna, sploh 

sem se jo dotaknil in je že spregovorila.  Je rekla, kako se kličeš? Jaz sem Tine. Kako se pa ti 

košara kličeš, ne vem, nimam imena. Zakaj pa ne? Zato, ker mi ga niso še dali. Joj joj, ti si 

tudi čudežna  košara. Zmiraj, ko pridem tukaj mimo, spregovori drevo, zdaj ga pa ni. 

LUKA 

Na njem je rastel en star koš. In je prišla ena deklica in so ga zakurili. Noter je bil bencin, 

potem so prišli gasilci in so pogasili. In potem so se vselili v eno drugo hišo in so posadili 

drevo in na njem so rasle čarobne hruške. In je prišla ena mama in je vse tisto pobrala in so 

postali medvedi. In pol je prišla še stara mama in je tisto skuhala in so postali nazaj ldi. 

ANA 

Na njem so rasle banane. Prišla je ena punčka in jih je odtrgala. In so nekega dne padle dol in 

je prišla in jih je vse pobrala, je šla domov in je mama spekla pito. 

EVA 

In punčka je šla nabirat košare. In jih je nesla domov. In potem je šla spet ven in potem je 

nabirala košare in potem se je šla igrat. In potem je čudežno drevo zraslo in potem je čudežno 

drevo raslo in raslo. In je potem nabirala košare in nabirala in potem je šla noter. In potem je 

šla spet nabirat košare in potem je bilo konec. 
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Slika 7: Sedmo domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011 
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6.8 Domišljijsko drevo 7 

LUCIJA 

Na njem so rasli bonboni. Prišel je en fantek in ga je odtrgal in pojedel. Bil je tako dober,  da 

je še enega. Vsi so bili tako dobri, da je kar vse pojedel. Ni si mogel predstavljati,  koliko 

bonbonov bi še lahko pojedel. Saj nima časa. 

LUKA 

Na njem so rastli ptiči in je prišla ena deklica in jih je potrgala. Potem so umrli in so jih 

pojedli in so postali  medvedi. Prišla sta prababica in dedek in sta še onadva pojedla in sta 

postala ptiča. So prišli eni v tisto hišo in so videli, de so postali ptiči, listi in medvedi. In 

potem so skuhali ptiče, k jih je še nekaj ostalo in so jih pojedli in so postali nazaj človejki. In 

so se preselili v drugo hišo in so posadili glih tako drevo. 

ANA 

Na njem so rastle kokoške. Je prišla mimo punčka in se je malo pozabavala na njem. Konc. 

EVA 

Gor so rasle jabolka in jih je prišla punčka nabirati in potem jih je nabirala in nabirala in 

potem je šla domov in potem se je noter malo igrala in zunaj je bila že noč. In zjutraj se je 

punčka šla igrat na travnik in potem je punčka nabirala in nabirala in potem je nabirala 

jabolka in šla noter. In potem je prišla punčka noter in potem je punčka se je igrala in igrala in 

potem je šla se igrat s prijatelji in potem se je še zmiraj igrala zunaj in igrala in potem je bilo 

konec. 



Tadeja Likar; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

- 36 - 

 

Slika 8: Osmo domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011
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6.9 Domišljijsko drevo 8 

LUCIJA 

Na njem so rasle rože, prišel je en fantek in jih je nabral, ker je imela njegova mama rojstni 

dan. Klical se je Tim, njegova mama pa Damijana. Ko je prišel domov, je bila tako vesela, da 

mu je dala poljubček in sladoled. Konec. 

LUKA 

Na njem so rasle rože in je prišla ene deklica in jih je potrgala in so jih dali v vazo za 

okrasitev hiše. Nekoč je prišel dedek mraz in je prinesel naj, naj boljšo igračo na svetu. 

Prinesel je enega konja. In je dajala za jest in je skrbela za njega. In nekega dne je ta deklica 

umrla in potem sta tata in mama in še dva brata skrbela  za konja, potem so še oni umrli in sta 

za konja skrbela samo še stara mama in stari  tata. Ona dva sta mal jedla, mal pila, mal juhe 

jedla, mal vode pila in sta postala žabe. In potem so prišli eni in so videli, da so dve  žabi in so 

jim dali mal jabolk in cukra in so postali  nazaj. Tisti, ki so umrli so šli pa na pokopališče in 

so jih pokopali in je bilo konec. 

ANA 

Na njem so rasle koruze. Je prišla punčka in je eno odtrgala. Nekega dne je padlo veliko koruz 

dol in jih je šla punčka nabrati. Mama je pospravila koruzo in ji je dovolila punčki iti na 

sprehod s kužkom. Punčka je bila zelo navdušena,  ker je lahko šla sama. 

EVA 

In punčka je šla nabirat rožice in potem čudežno drevo je rastlo in več rožic je bilo na 

drevesu. In gor so rasle še vedno rožice in punčka ni upala dosežti. In potem si je šla po 

lojtrico in je vzela eno rožo in bila je noč in punčka je šla spat. In zjutraj je punčka vstala in je 

šla v vrtec in potem je punčka prišla domov in je šla nabrat spet rožice. In potem je nabirala in 

so prišli prijatelji in so rekli, če ima kaj rožic in je rekla da ja. In potem, ko so rasle rožice so 

pogledali in so splezali in so vzeli vsak eno rožico. In potem je punčka preveč rožic pojedla in 

je postala žaba in potem je pojedla eno rumeno in je nazaj postala taka kot je bila prej. In 

potem je punčka šla noter in potem je čudežno drevo imelo enega prijatelja in potem zunaj je 

bila zima in čudežno drevo je še zmiraj raslo. In potem je prišla punčka pojesti in potem je šla 

noter, je bila noter in potem je čudežno drevo zmiraj bolj raslo in je raslo. Je punčka rekla 

mami, da naj gre rožice odtrgati, ampak jih ni mogla. Potem je vzela lojtrico, a jih ni mogla 
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dosežti. In potem je punčka delala in nabirala rožice in ni mogla nobenega kraja dosežti in je 

poklicala tata in je čudežno drevo naprej raslo. In potem, ko je čudežno drevo zraslo je 

punčka šla spet nabirati in potem je vzela eno rožico in potem je bilo konec. 
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Slika 9: Deveto domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011  
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6.10 Domišljijsko drevo 9 

LUCIJA 

Bila je ena fantek in punčka, ki sta bila zaljubljena. Vzela sta malo snega, da se bosta kepala, 

ampak sta bila premajhna, da bi dosegla. Počakaj, grem domov po rahlo saj blizu živim, 

poglej tamle. Včeraj sem se preselil. 

LUKA 

Na njem so rasle ploščice in je prišla ena deklica in jih je pobrala in so jih dali. In potem so 

začeli hoditi, so se spremenili in je potem prišla. Eni so postali sloni, konji in prašiči in potem 

so šli in potem so prišli še eni drugi in so še oni dosti hodili in so se tudi spremenili. In potem 

so prišli še eni drugi in so videli, da so se spremenili in potem so tiste ploščice pobrali in so 

jih vrgli u smeti. 

ANA 

Na njem so rasle vilce.  Je prišla punčka in je šla mimo. Punčka je videla, da so rasle vile, je 

eno odtrgala in jo nesla domov, da bo gnoj stresavala. 

EVA 

Je prišla punčka nabirat rožice in potem je punčka šla noter dat rožice u vazico in je šla nazaj 

ven na travnik in se je igrala in igrala dokler ni bila noč. Potem je rekla mama, naj gre malo 

rožic nabrat in potem ji je rekla, da jih je že nabrala. In potem je šla noter in potem se je igrala 

in igrala in igrala. In potem je čudežno drevo zunaj, potem zjutraj je punčka šla zjutraj v vrtec 

in potem je šla nazaj noter. Ko je prišla iz vrtca in potem se je igrala s kockami in delala. In 

potem je punčka šla noter in se je še zmiraj igrala s kockami. In potem se je šla  punčka ven se 

igrat na travnik in potem se je punčka spremenila u žabo, ker je pojedla toliko rožic. In potem 

se je punčka igrala na travniku in so prišli prijatelji in so jo vprašali, če raste čudežno drevo in 

je rekla, da ja. In potem se je punčka še zmiraj igrala zunaj in igrala in igrala. In potem je bilo 

konec. 
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Slika 10: Deseto domišljijsko drevo 

 

 

V ČAROBNI DEŽELI JE RASLO ČAROBNO DREVO… 

VIR: Schmidt, 2011  
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6.11 Domišljijsko drevo 10 

LUCIJA 

Na njem je rasla omara in sta prišla fantek in punčka in sta bila zaljubljena. Fantek se je klical 

Tomaž, punčka pa Špela. Bila sta tako zaljubljena, da sta se drugi dan poročila. Videla sta 

veliko, veliko omaro, ki je visela na drevesu. Onadva si nista nič mislila, da bi jo dala dol. 

Previsoko je. Konec. 

LUKA 

Na njem so rasli pouštri in jih je pobrala in so bili vsi mokri in jih je dala sušit. In so se 

pouštri spremenili  v enega dinozavra in potem je prišla ena deklica in je videla, da so postali 

dinozavri in potem so še oni postali dinozavri. In so prišli še eni in so videli, da so se 

spremenili in so vrgli tiste pouštre stran in so se nazaj spremenili u človejke. Pol so prišli eni 

drugi in so posadili drevo in je prišla spet ena deklica in je pobrala in so postali avioni in 

potem so prišli eni in so videli, da so postali avioni in tisti pouštri so bili zraven. In so jih vrgli 

proč in se je razbil en kozarec in se je eden urejzu in mu je začela tečt kri  in so se vsi nejki 

porezali in so šli u bolnico. 

ANA 

Na njej so rasli zvončki. Je prišla punčka in je vse odtrgala in jih je nesla domov. Mama je 

bila zelo navdušena, ki ji je punčka lepo prinesla. Punčka je bila tako pridna, da je lahko šla 

na igrišče. Na igrišče so prišli še prijatelji, vendar ni imela rolarjev, oni so pa imeli. Zdaj se 

lahko preobujejo in bojo imeli copate. Punčka je šla domov po rolarje, če se bodo še kaj igrali. 

EVA 

Na tem so rasle omare in potem punčka je nabirala in se igrala in potem je punčka šla noter in 

je res šla in se je res igrala in igrala. In potem je šla noter v omare na drevesu in je eno 

odtrgala in jo je nesla v svojo sobico. In potem je šla nazaj ven se igrati in igrala se je. In 

potem je prišla noč in je šla spančkat. In potem  se je igrala zunaj še vedno in se je igrala in se 

je igrala. In ko so zrasle je punčka eno odtrgala in jo nesla mami. In potem se je igrala in 

igrala zunaj na travniku. In ko se je igrala je prišel volk in potem se je še zmiraj igrala in 

igrala dokler ni bila noč. In spet je prišel volk jo vprašati, če ima kakšno meso za pojesti in je 

rekla da ne. In potem je punčka odtrgala omaro in je šla po gozdu se sprehajat z mamo. In 
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potem,  ko se je zbudila je bila popoldne. In potem je punčka se igrala in igrala in potem je 

bilo konec. 

6.12 Analiza dejavnosti 

Kot sem že prej omenila, so se v meni začela porajati vprašanja, kako bom to dejavnost v 

vrtcu izvedla in kako jo bodo otroci sprejeli, saj takega načina dela še niso poznali. To je bilo 

zanje vse novo. Ob prvem prihodu v vrtec mi je vzgojiteljica izbrala štiri otroke, objasnila jim 

je, kdo sem in kaj bomo skupaj počeli. Pri dan sem v svet domišljijskih zgodb popeljala 

deklico in dečka stara štiri leta ter deklico in dečka stara šest let. Ko sem starejšima otrokoma 

razložila, kaj bomo počeli in kaj pravzaprav želim, ni bilo nobenih problemov. Nastali sta dve 

čudoviti domišljijski zgodbi. Nekaj težav se je nato pojavilo pri mlajših dveh. Kljub močni 

vzpodbudi in številnim podvprašanjem, nista razumela, kaj pravzaprav želim. Ko sta 

ogledovala drevo, sta le naštevala stvari, ki sta jih videla, nekatere med njimi pa so bile 

domišljijske kot npr. hellokitty, žirafe itd. Mlajša deklica mi je celo postavila vprašanje: »Kaj 

naj ti še povem?« 

Iz vrtca sem odšla nekoliko obupana in bila sem prepričana, da so bili moji dvomi pravšnji. 

Po pogovoru z mentorico sva se odločili, da v moj praktični del vpeljem štiri starejše otroke. 

Tako so moj vzorec postali tri deklice in en deček. Nalogo sem si zamislila na tak način, da 

otrokom postavljam čim manj vprašanj. Tako je to, kar govorijo, res njihova domišljija in 

čisto nič vodenega odrasle osebe. Vsak izmed otrok je povedal deset zgodbic, vseh skupaj je 

torej štirideset. Tudi sami otroci so ta način dela zelo dobro sprejeli, bili so namreč navdušeni, 

saj so vzgojiteljici večkrat postavili vprašanje, kdaj se spet vrnem. Preko tega diplomskega 

dela sem ugotovila, da so otroci sposobni brez vprašanj in vodenja sestaviti svojo zgodbo, saj 

jih drevesa za domišljijske zgodbe zelo dobro motivirajo. Predvsem pa jih motivirajo nekateri 

predmeti stvari v samem drevesu, na katere so potem tudi največkrat navezali zgodbo. Otroci 

so bili samostojni že pri prvem pripovedovanju, čeprav tega niso še poznali. Njihova 

samostojnost pa je z nadaljevanjem postajala še boljša. Upam si celo trditi, da so najlepše 

domišljijske zgodbe nastajale prav pri prvih obiskih, v nadaljevanju pa so se potem začele 

ponavljati. V teh zgodbah pa lahko izpostavim dve stvari, ki sta se ponavljali pri določeni 

deklici in dečku. To sta smrt in pa spreminjanje živali in ljudi. Ko sem se pogovarjala z 

vzgojiteljico, mi je povedala, da je deklica, ki je uporabljala motiv smrti v skoraj vseh 

zgodbicah, bila zelo močna pri izražanju in samem nastopanju. Deklica je z mamo prebrala 

veliko knjig, po katerih je potem tudi povzemala sredino ali konec njene zgodbe. Pri veliko 
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otroških pravljicah namreč zasledimo, da je nekdo umrl, zaspal, zbolel itd. Na deklico je smrt 

očitno tako močno vplivala, da je o njej veliko govorila. 

Deček pa je v svoje zgodbe vključeval lik pravljice Jure Kvak, kvak. Vzgojiteljica jim je 

namreč ne dolgo pred tem, ko sem jaz pričela z izvajanjem praktičnega dela, prebrala to 

pravljico, nad katero je bil deček zelo navdušen in je nikakor ni mogel pozabiti. Nastale 

zgodbe so bile čudovite in res domišljijske, pa čeprav so se proti koncu res malo ponavljale. 

Trdim pa lahko, da to ni zaradi tega, ker bi te dejavnosti izvajala vsak dan, saj je minilo nekaj 

dni, preden sem ponovno prišla z novim drevesom. Rezultati takega načina dela so zelo dobri. 

Zgodbo vsakega otroka lahko interpretiramo po svoje. Vidimo lahko, pri katerih otrocih je 

domišljijski svet zelo širok in pri katerih se pojavljajo že poznani, vendar v drugačnih vlogah 

uporabljeni liki. Otroci so se ob pripovedovanju zgodbic res vživeli, morda se je pojavljal le 

strah pred kamero. 

Ko so vsi otroci povedali svojih deset domišljijskih zgodb, sem jim prebrala štiri najbolj 

zanimive zgodbe in jim povedala, da jih bodo vsi skupaj odigrali. Tudi tukaj sem pustila, da 

se otroci sami domenijo, kako bodo zgodbo prikazali. Zopet bi lahko izpostavila deklico, ki je 

že bila močna na področju pripovedovanja. Bila je močna tudi na področju igranja in 

nastopanja. Deklica jim je vsakokrat podala idejo, kako bi lahko zgodbo izvedli, ostali otroci 

pa so se z njo strinjali. Dogovarjali so se le glede vlog. Včasih je prišlo tudi do kakšnega 

spora, vendar so se znali med seboj zelo dobro dogovarjati. Zgodbice so odigrali predvsem z 

mimiko, besedilo se v odigranih zgodbicah skoraj ni pojavljajo. Nastale so prave otroške, 

domišljijske predstave. Otroci so celotno delo doživljali zelo dobro in sproščujoče, ni bilo 

občutiti nikakršnih negativnih vplivov. Delo jim je bilo zanimivo, saj tega v vrtcu še niso 

počeli. Reči moram, da sem nad vsem navdušena tudi sama, saj so nastale prave otroške 

domišljijske zgodbe in igre, brez vprašanj in vodenja samih otrok. Menim, da se premalo 

zavedamo, česa pravzaprav so otroci zmožni sami. Včasih bi jim morali pustiti čim več 

medsebojnega delovanja in komuniciranja. Marsikdaj pa bi jim mogli omogočiti, da določeno 

stvar izpeljejo čisto sami, brez vodenja odraslih. Menim, da bi tako videli in spoznali mnogo 

lepih otroških zamisli na marsikaterem področju. Kot sem že prej napisala, otroška domišljija 

ne pozna meja. 
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7 SKLEP 

“Domišljija je pomembnejša od znanja..” Albert Einstein 

Preden sem začela izvajati praktični del diplomske naloge, nisem vedela, kako bo vse skupaj 

potekalo. Šele, ko sem pripeljala ta del čisto do konca, sem spoznala, kakšna je otroška 

domišljija in kaj vse se prepleta v otroških glavah. Otroci so v vrtcu večji del vzgojnega 

procesa vodeni, zato sta njihova ustvarjalnost, domišljija in izražanje velikokrat zapostavljeni. 

Dan danes pa imajo za otroka tudi starši premalo časa. Menim, da bi se jim morali več 

posvečati in z njimi delati na vseh področjih. Tako za starše kot tudi za vzgojitelje je 

pomembno, da  se zavedamo, da je treba otrokovi domišljiji pustiti  prosto pot. 

Otroci naj poslušajo pravljice, ker z odsotnostjo vsakdanjih fizikalnih omejitev spodbujajo 

njihovo domišljijo in ustvarjalnost, se z vživljanjem v prizore učijo sočustvovanja, na 

privlačen način spoznavajo življenjske resnice različnih kultur in globoko v sebi dobijo 

občutek, da dobro na koncu vendarle premaga slabo, čeprav jih resnično življenje morda uči 

nasprotno, zaradi česar lahko gradijo boljšo družbo prihodnosti. ( Čarobni otroci, 2012) 

Pri tem delu sem tudi sama zelo uživala. Sklenila sem, da bom tudi sama ena izmed tistih 

vzgojiteljic, ki bom otrokom pustila prosto pot pri domišljiji. Spodbujala jih bom na razne 

načine, da bo njihova domišljija in ustvarjalnost še večja. Hkrati pa bom o tem osveščala tudi 

starše, saj je zelo pomembno, da se vzgoja in delo v vrtcu prepleta z vzgojo in delom doma. 
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