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POVZETEK 

 

Z obravnavo pravljic uvajamo predšolske otroke v svet književnosti. S primernim izborom 

pravljic si otrok širi in bogati književni izbor ter se uči doživljati književno umetnost. Pozorni 

moramo biti na kvalitetno izbiro pravljic, na zrelost otroka, na njegovo sposobnost dojemanja 

in doživljanja ter na primeren način posredovanja pravljic. Poslušanje in pripovedovanje 

pravljic je za otroka dobra razvojna spodbuda, z njimi vplivamo na čustveni, miselni, 

domišljijski, izkustveni ter moralni razvoj. V vrtcu lahko doživetje in spoznavanje otrok s 

pravljico nadgradimo z ogledom risanke, posnete po pravljici. 

 

Naloga zajema dva teoretična pogleda: na pravljico in risanko. Cilj prvega teoretičnega dela, 

povezanega z empiričnim, je bil raziskati bralne interese predšolskih otrok, ugotoviti, kako 

dojemajo pravljico v tiskani in avdiovizualni obliki ter kako starši izbirajo pravljice za svoje 

otroke. Deset otrok, starih od 5 do 6 let,  ki obiskujejo vrtec na podeželju, je obravnavalo v 

vrtcu pet risank produkcije Disney (Aladin, Knjiga o džungli, Lepotica in zver, Mala morska 

deklica, Trnjulčica) ter pet pravljic, ki so bile navedenim risankam literarna predloga za 

scenarij. Cilj je bil tudi izdelati celoten seznam animiranih risanih filmov produkcije Disney 

Studios in ugotoviti prevladujoče stereotipne vloge glavnega junaka. Raziskava je pokazala, 

da otroci zmorejo slediti pravljici in risanki, znajo ločiti razlike med obema vrstama ter 

razumejo sporočilo pravljice. Cilj je bil ugotoviti ali lahko z otroki obravnavamo risanke 

produkcije Disney, saj gre za zahtevnejšo obliko animacije. Rezultati so pokazali, da otroci, ki 

so pred vstopom v šolo zdržijo tako dolgo.. 

 

Ključne besede:  

pravljica, animirani risani film, Disney, primerjava pravljice in risanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

By reading stories we introduce preschoolers to the world of literature. With proper selection 

of stories we can expand and enrich the child's literary selection and introduce them to the 

literary arts. We need to pay attention to the quality of stories, the child's age, his ability to 

comprehend and experience, and to the appropriate means of conveying stories. Listening to 

stories is the best incentive for the child’s development; in this way we influence the child’s 

emotional, intellectual, imaginative, experiential and moral growth. The experience can be 

upgraded in the kindergarten by using cartoon, made after a fairy tale. 

 

The thesis deals with the theoretical aspects of the fairy tale and the cartoon. The aim of the 

empirical work was to investigate the reading interests of preschool children to determine how 

they perceive a story in print and in audio-visual, and how the parents choose the stories. 

Children aged from 5 to 6 in a kindergarten experienced five Disney animated productions 

and five stories (Aladdin, The book of Jungle, Beauty and the Beast, The Little Mermaid and 

Sleeping Beauty) which were used as the basis for the cartoon production. The aim was also 

to produce a full list of Disney animated cartoon film production and determine the prevailing 

stereotypes of the main character. The study showed that children are able to follow both the 

story and the cartoon, are able to distinguish the difference between the two and understand 

the final message of the fairy tale. The objective was also to determine whether the child can 

comprehend the Disney cartoon production as an advanced form of animation. The results 

showed that children could watch the cartoon untill the end, but only those preschool children 

who are aged between 5 and 6. 

 

Key words and phrases: 

Fairy tale, cartoon, Disney, comparison of a fairy tale and a cartoon. 
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1 UVOD 
 
 
Dandanes so otroci veliko izpostavljeni medijskim vsebinam. S pomočjo opazovanja ljudi in 

okolice se učijo določenih vrednot in spoznanj. Primerna vsebina za spoznavanje naukov in 

vrednot je pravljica, otrokova najljubša zvrst v predšolskem obdobju. 

V življenju se je že vsak srečal s pravljico. Ravno zato sem se odločila raziskovati področje 

pravljic in risank, saj sama kot otrok večine pravljic nisem želela poslušati, ker mi niso bile 

všeč. V otroštvu sem spremljala Disneyjeve risanke na italijanskem programu, zato iz lastnih 

izkušenj vem, da otrok lahko spremlja risanko v tujem jeziku, če mu je zagotovljen pogovor s 

strani odrasle osebe. Raziskava v vrtcu mi predstavlja izziv, saj bom upoštevala potrebe otrok 

pri izbiri obravnave pravljic.   

V zadnjem stoletju so se množična občila tako razvila, da najdemo pravljice v najrazličnejših 

oblikah. Kljub poplavi avdiovizualnih medijev imajo otroci še vedno radi oprijemljivo obliko 

pravljic- otroško knjigo. Danes starši nimajo časa pripovedovati pravljic, zato velikokrat živo 

besedo nadomesti posneti glas v obliki risanke. Starši se morajo zavedati, da s pogovorom po 

prebrani knjigi ali gledani risanki nakažejo otroku, da jih zanimajo bralni interesi, z aktivnim 

pogovorom pa poskrbijo za medsebojni stik in uresničevanje otrokovih potreb po varnosti in 

sprejetju. 

 

Diplomska naloga je razdeljena na več delov. Najprej je predstavljena teoretična stran pravljic 

in risank ter njun vpliv na predšolske otroke. Sledi empirični del, ki je razdeljen na 

metodologijo dela, kjer so predstavljeni cilji in hipoteze dela. Nato je predstavljen seznam 

animiranih risanih filmov produkcije Walt Disney Studio, kjer so risanke urejene po 

abecednem in kronološkem seznamu. Sledijo predstavljene obravnave petih pravljic in risank: 

Aladin, Knjiga o džungli, Lepotica in Zver, Mala morska deklica in Trnjulčica. V zadnjem 

delu diplomske naloge sledi interpretacija rezultatov, dobljenih s pomočjo anketnih 

vprašalnikov za starše otrok, starih od pet do šest let, ki obiskujejo vrtec v Senožečah, kjer 

sem zaposlena. 
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2 SLIKANICA 
 
Največkrat predstavlja slikanica prvi stik osebe s knjigo. Slikanica je knjiga, pri kateri 

besedilo ne obstaja neodvisno od slikovnega dela. Širša definicija slikanice pa pravi, da je to 

vsaka knjiga, ki jo določata dve bolj ali manj enakovredni plasti: likovna in besedilna, vsaka 

pa lahko obstaja tudi sama zase (Saksida, 2000: 69). Ilustracija ima v knjigi zelo pomembno 

vlogo.  

V slikanici najdemo besedila vseh literarnih zvrsti. Zajema ljudsko pripovedno prozo 

(pripovedka, bajka, pravljica), otroško ljudsko pesem, klasično umetno pravljico, basen, 

sodobno umetno poezijo za otroke in drugo. Sodobna slikanica vsebuje tudi doživljajski svet 

sodobnega otroka (Kobe, 1987: 38-41). 

Slikanica ni samo knjiga za otroke, čeprav je namenjena otrokom od zgodnjega predbralnega 

do zgodnjega šolskega obdobja (od rojstva do konca prve triade osnovne šole), ko se proces 

opismenjevanja zaključi. Kobe pravi, da je slikanica privlačna tudi za mladostnika in 

odraslega bralcem saj nosi večplastna relevantna sporočila, če gre za kakovostno delo (Kobe, 

2004: 41). 

Slika in beseda nista v nobeni drugi zvrsti knjige tako magično neločljivo povezani kot v 

slikanici, saj izžarevata skupno estetsko sporočilo. Prepletenost likovnega in tekstovnega 

deleža v novo sozvočno celoto se zdi poglavitna značilnost slikanice (Kobe, 2004: 41-42). 

Ilustracija naj bi izražala tako sledenje literarnemu besedilu z mislijo na naslovnika kot tudi 

avtorjevo svobodo in njegov odnos do snovi, ki jo slika.  

Slikanica kot zvrst je mnogovrstna, kar pomeni, da obstajajo različne tipologije slikanic. 

Marjana Kobe loči različne tipe glede na: 

a) Zahtevnostno stopnjo: ločimo:  

- kartonsko zapogljenko ali leporello, ki še nima oblike prave knjige in je 

običajno še brez besedila,  

- pravo knjigo s trdimi kartonastimi listi, v katerih so krajša besedila, osnova je 

pa še vedno ilustracija, in  

- pravo knjigo s tankimi listi, ki otroka že uvaja v svet prave »besedne« 

umetnosti. 

b) Ustvarjalni postopek: ločimo:  

- avtorsko slikanico, ki je v celoti delo ene osebe,  

- slikanico dveh avtorjev, ki stalno sodelujeta, in  
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- slikanico dveh avtorjev, ki nista stalna sodelavca. 

c) Notranjo urejenost: ločimo:   

- klasično slikanico, v kateri sta besedilo in ilustracija ločena,  

- slikanico, kjer ilustracija »zleze« med besedilo, in  

- slikanico, kjer sta besedilo in ilustracija popolnoma prepleteni. 

d) Izbor besedila: slikanice, ki zajemajo iz ljudskega blaga, iz klasičnih in sodobnih 

avtorskih pravljic, basni, ugank, poezije za otroke, iz fantastičnih in realističnih zgodb. 

(glej Kobe, 1978).    

3 PRAVLJICA 

 

Prvotno so bile pravljice namenjene odraslim, otroci pa so jo sčasoma prisvojili, tako da 

pravljice ustrezajo stopnji njihovega razvoja. Tako so pravljice danes literarna zvrst, 

namenjena predvsem otrokom. Gre za izmišljene zgodbe, ki vsebujejo različne nastopajoče 

osebe. To so lahko neresnični liki, npr. škrati, vile, velikani, govoreče živali, ki imajo 

čudežne, nadnaravne sposobnosti. Tudi takrat, ko v pravljicah nastopajo ljudje, imajo 

ponavadi čudežno moč oziroma je njihova zgodba v primerjavi z realnostjo popolnoma 

nemogoča. Pomembno je enostavno prikazovanje dogodkov, saj jih na ta način otroci lažje 

razumejo. Zajemajo različno tematiko, saj govorijo o življenju, vrednotah, ljubezni, 

pravičnosti, poštenju, hkrati pa razkrivajo njihove antiteze, ki so prav tako sestavni del 

življenja (bolezen, hinavščina, smrt, sovraštvo itd). 

 

Večina pedagogov in psihologov meni, da so pravljice za otroke odlično vzgojno sredstvo. 

Bruno Bettelheim1 se je lotil pisanja o pravljicah, potem ko je z nezadovoljstvom spoznal, »da 

velik del književnosti, ki naj bi razvijala otrokov um in osebnost, za to nalogo ni primeren, ker 

ne vzpodbuja in privzgaja tistih sposobnosti, ki jih otrok za premagovanje težkih notranjih 

problemov najbolj potrebuje« (Bettelheim, 1999:8). 

Charlotte Bühler2, nemška psihologinja, je na podlagi svojih ugotovitev o odnosu med 

otrokom in ljudsko pravljico poimenovala obdobje od otrokovega 4. do 10. leta  doba 

                                                 
1 Bruno Bettelheim se je rodil 28. avgusta 1903 na Dunaju in umrl 13. marca 1990 v Ameriki. Bil je priznani 
otroški psiholog in pisec strokovnih del. Poznan je zaradi dela z avtističnimi otroki. Njegovo najbolj poznano 
delo je Rabe čudežnega ( The uses of enchantment), izdano leta 1976. V njej  proučuje pravljice, predvsem s 
področja razumevanja psihoanalize. 
2 Charlotte Bühler je nemška psihologinja (1893-1974) znana po delih, kot so Pravljice in domišljija otroka 
(1918), Duševno življenje mladih (1922), Otrok in družina- raziskava interakcij otroka s svojo družino (1937) 
itd. 
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pravljic. V tej dobi je otrokova najljubša literarna zvrst pravljica, saj v njej najde pobude za 

svojo domišljijo, pri tem pa poskrbi tudi za svojo izrazito potrebo po čustvenem doživljanju in 

izživljanju. Prvi stik otroka s knjigo je preko slikanice, ob kateri starši ali vzgojitelji otroku 

pripovedujejo improvizirano zgodbo s poslušalcem kot glavnim junakom in z elementi 

domačega okolja. 

 

Ker so pravljice zelo raznolike, je gradivo potrebno klasificirati. Najbolj običajna je delitev na 

pravljice s čudežno vsebino, realistične pravljice in živalske pravljice, čeprav se tudi te med 

seboj prepletajo. Obstajajo še številne delitve glede na junake, ki nastopajo, glede na motive, 

zaplete, razplete in podobno (Propp, 2005: 18). 

Kot na mnogih področjih, se tudi pri pravljicah pojavljajo nesoglasja, kako jih razdeliti. V 

grobem se delijo na umetne/umetelne/avtorske in ljudske, čeprav je izvor nekaterih, danes 

znanih kot ljudskih, vprašljiv. Brata Grimm (Jacob, 1785-1853, Wilhelm, 1786-1859) sta npr. 

izrazila nestrinjanje z metodami in pristopom predhodnih zbiralcev pravljičnega gradiva, saj 

jima ni bilo všeč predelovanje in prirejanje folklornega gradiva. 

3.1 ZNAČILNOSTI PRAVLJICE IN NJENE OBLIKE 

 

Pravljica je ena najstarejših literarnih zvrsti. Doživela je že veliko preobrazb, ki so bile 

posledica posebnosti časov, v katerih je nastajala. Vsem pravljicam so skupne fantastične 

pripovedne prvine. 

 

D. Tancer-Kajnih (1994) je v svojem članku razdelila pravljice v tri podvrste: 

a)  ljudska pravljica 

b)  klasična umetna pravljica 

c)  moderna (sodobna) pravljica, ki jo delimo na kratko sodobno pravljico in obsežno sodobno 

pravljico ali fantastično pripoved.  

3.1.1 LJUDSKA PRAVLJICA 

Izmed pravljic je ljudska pravljica prva po nastanku, do prvih zapisov se je ohranila z ustnim 

izročilom. 

Besedilo se prenaša od človeka do človeka, po spominu. Spreminja svojo zunanjo obliko, ki 

se sčasoma razlikuje, če avtor, ki ga besedilo doseže, zgodbi naključno doda ali odvzame 

kakšno podrobnost. Svoje končne oblike, ki se spreminja skozi prostor in čas, pravljica na ta 
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način nikoli ne doseže. Ljudske pravljice so odsev preteklosti, saj je v njih mogoče zaslediti 

marsikaj skupnega z življenjem in mišljenjem naših prednikov. 

 

Ljudsko pravljico se razčleni na: 

 

- čudežne pravljice, kjer imajo velik vpliv na razplet dogodkov nadnaravne sile, 

čarovniški pripomočki, nenavadna moč bitij itd. 

- realistične pravljice, kjer junakom koristijo lastnosti, kot so zvitost, iznajdljivost in 

pridnost, 

- živalske pravljice, kjer živali prevzamejo človeške lastnosti. 

 

Če so osebe, ki nastopajo v pravljici, poimenovane (npr. Trnjulčica, Pepelka, Sneguljčica), 

potem to ime izraža njihovo najbolj očitno lastnost. V nekaterih pravljicah je očitna razlika 

med hudobnim in dobrim. Bettelheim pravi, da »pravljični liki niso ambivalentni- niso dobri 

in hudobni hkrati (Bettelheim, 1999:15), vendar se Alenka Goljevšček s to polarizacijo ne 

strinja. Ugotovila je, da se v nekaterih pravljicah »ene in druge (dobre in hudobne,op.avt.) 

lastnosti pomešajo v neločljivo mešanico« (Goljevšček, 1991:50). 

 

Glavne značilnosti ljudske pravljice so (Kobe, 1987:17): 

- gre za krajšo obliko prozne pripovedi, ki se dogaja v svetu domišljije (nerealen svet), 

      - v njej nastopajo čudežni junaki, predmeti, dogodki, govoreče živali ipd. 

- liki niso individualizirani, so brez imen: kralj, čarovnica, princesa ipd. 

- čas in kraj dogajanja nista točno določena, pravljice se ponavadi začnejo z značilnim 

stavkom: »Nekoč, pred davnimi časi…«, 

- samoumevno čudežno dogajanje, 

- enodimenzionalno dogajanje, kar pomeni, da irealno in realno obstajata vzporedno, 

- dogodki si sledijo drug za drugim, linearno in brez podrobnih opisov, 

- konec je srečen. 

 

Max Lüthi3 opredeljuje ljudsko pravljico in pravi: »Splošna shema, ki je podlaga evropske 

ljudske pravljice je premagati težave. Boj in zmaga, naloga in rešitev so osrednje dogajanje v 

pravljici. V to shemo je vključen srečen konec. Značilen je nagel razvoj dogodkov, pri čemer 

                                                 
3 Lüthi (1909-1991) je švicarski literat  in avtor knjig Once upon a time - o naravi pravljic, ki je bila izdana leta 
1976  ter The European folktale- form and nature (izdana leta 1986).  
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so junaki in rekviziti skopo označeni. Dejanje v pravljici se razvija od zunaj.« (povzeto po 

Lüthi, 1962). Lüthi pravi, da skrivnost ljudske pravljice ni samo v motivih, ampak predvsem v 

načinu, kako jih uporablja (Tancer-Kajnih, 1996:33). 

Izraz pravljica sta v literarno vedo uvedla brata Grimm, ki sta bila začetnika in utemeljitelja 

znanstvene metode zbiranja in zapisovanja ljudske pravljice. V njih sta videla ostanke 

poganskega bajeslovja, pravljice so predstavljale pozabljeni mit, z njimi sta odkrila prastari 

način ljudskega mišljenja in jezik, zato sta bila prepričana, da so njuni zapiski posnetek žive 

ljudske pripovedi (Tancer-Kajnih, 1996: 25-26). 

Andreja Goljevšček je v knjigi Pravljice, kaj ste? (1991:60-82) poudarila štiri vrednostne 

stalnice, ki jih vsebujejo ljudske pravljice:  

- izročenost (pravljični lik naloge ne izbere sam, temveč mu je določena), 

-  selstvo (vedno je potrebno odpotovati od doma),  

- zajedalstvo (delo v pravljici ni vrednota),  

- milenarizem (vera v odrešitev na Zemlji).  

3.1.2 KLASIČNA UMETNA PRAVLJICA 

V nasprotju z ljudsko pravljico so za umetno pravljico značilne individualnost, enkratnost, 

trdnost in avtentičnost. Ker imajo avtorja, jih imenujemo tudi avtorske pravljice (Kobe, 1999). 

Pravljice so nastajale po zgledu ljudskih, potem so dobile inovativne elemente v skladu s 

časom, v katerem so nastale.  Razvili sta se dve vrsti pravljic: klasična umetna pravljica in 

sodobna umetna pravljica. 

Prilastek klasičen ima naslednji slovarski pojasnitvi: 

- ima obliko, sestavine, ujemajoče se s tipično, značilno predstavo določenega pojma v 

preteklosti, 

- figurativno pomeni tudi prvorazreden, zgleden, umetniško dovršen oziroma popoln 

primerek (Tancer-Kajnih, 1995:40). 

Zato je oblika klasične pravljice, tako po zunanji kot notranji formi podobna ljudski. Še vedno 

se neposredno navezujejo na ljudske pravljice s tem, da si od njih izposojajo motivno-

tematske in morfološko-strukturne prvine. Avtorji so začeli preoblikovati trdno shemo 

ljudskih pravljic: prevzemajo obliko in motive ljudskih pravljic, lahko tudi ustvarijo nove 

stvaritve, pri čemer fantastika kot izrazno sredstvo ostaja najpomembnejša. 

Klasična pravljica je predhodnica fantastične pripovedi (Kobe, 1987:119). Glavne značilnosti 

klasične umetne pravljice so enodimenzionalnost dogajanja, jasno izpeljana pripovedna in 

kompozicijska struktura, ki temelji na bogati fabuli: razvidno vsebinsko jedro z globokimi 



 7 
 

moralnimi sporočili. Najbolj je značilna etična polarizacija likov in dogodkov s poudarjeno 

vlogo na pozitivnih vrednotah. Za takšno pravično zmago so zaslužni čudeži, ki omogočajo 

nadnaravni, harmonični red sveta. Za klasično umetno pravljico je značilno, da je po zunanji 

obliki krajše prozno literarno delo z linearno stopnjujočo se pripovedjo (Tancer-Kajnih, 

1995:41). 

3.1.3 SODOBNA  PRAVLJICA 

 
Lahko jo poimenujemo tudi moderna, fantazijska, domišljijska itd. Vendar se Marjana Kobe 

odloča, da je prilastek »sodobna« najbolj primeren izraz, saj opozarja na to, da je dogajanje 

vpeto v sodobni prostor in čas (Kobe, 1999a:5). Izraz sodobna pravljica označuje dva tipa 

besedil:  

a) kratko sodobno pravljico in  

b) fantastično pripoved. 

 

a) KRATKA SODOBNA  PRAVLJICA   

 

Gre za kratko pravljico, ki obsega od 1,5 do največ 10 strani. Marjana Kobe omenja naslednje 

različice kratke sodobne pravljice glede na literarni lik: 

- z oživljenim glavnim literarnim likom, 

- z oživljeno igračo oz. predmetom kot glavnim literarnim likom, 

- s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, 

- s poosebljenim nebesnim telesom oziroma pojavom kot glavnim literarnim likom, 

- z glavnim literarnim likom, ki izvira iz ljudskega pravljičnega izročila. 

Od teh različic kratke sodobne pravljice zavzema osrednje mesto sodobna pravljica z 

otroškim glavnim likom, saj so navsezadnje otroci tisti, ki so jim te pravljice najbolj 

namenjene. 

 

SODOBNA PRAVLJICA Z OTROŠKIM GLAVNIM LITERARNIM LIKOM 

 

Temeljna tema, snov in motiv sta otroški doživljajski svet in igra. Glavni literarni lik je 

sodoben mestni otrok starosti od predšolskega do zgodnjega šolskega obdobja. V tem času 

otrok doživlja realni svet in svet irealnega kot dve enakovredni resničnosti. Liki odraslih ljudi 

so pogosto navzoči, vendar imajo praviloma stransko vlogo. Značilen je vdor irealnih prvin v 
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realni vsakdanjik glavnega otroškega literarnega lika. Značilna je dvodimenzionalnost 

dogajanja (Kobe, 1999a: 6-8). Obe ravni dogajanja omogočata razreševanje psihičnih stisk in 

problemov, ki jim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos. Soočenje realne in irealne ravni se 

zgodi na dva načina: 

- dogajanje se odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, kjer irealno dogajanje 

ustvarja glavni otroški literarni lik. 

- dogajanje se odvija dvodimenzionalno v dveh med seboj ločenih svetovih, kjer otroški 

lik ni ustvarjalec irealne ravni dogajanja, ampak je z njim povezan vzrok za prehod 

dogajanja iz realnega v irealni svet (prav tam: 8). 

 

Literarni liki iz sveta odraslih praviloma ostajajo na realni ravni dogajanja, otroški liki pa se 

»selijo« iz  realnega vsakdanjika na irealno raven in se spet vračajo v realnost. Na stransko 

vlogo odraslih ljudi opozarja dejstvo, da le-ti niso sposobni prehoda iz realnosti na irealno 

raven, saj jim ta sposobnost ni podeljena. Povod za vdor irealnih prvin v realni vsakdanjik je 

realen in povezan z glavnim otroškim literarnim likom. Vzrok je lahko psihična stiska ali 

problem, otrokova osamljenost in potreba po igri, neuresničljiva želja otroka v realnosti, 

bolezen, vročinske halucinacije otroškega lika (prav tam: 9). Dogajalni prostor je določen kot 

sodobno mestno okolje.  

Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom praviloma ne moralizira. Pisci 

so na strani otrok (prav tam: 11).  

 

b) FANTASTIČNA PRIPOVED 

 

Gre za daljša besedila, ki obsegajo 100 do 200 strani, zato so namenjena predvsem starejšim 

bralcem. Zahtevnejša so tudi jezikovno-slogovno in oblikovno-kompozicijsko (Kobe, 1987). 

Temeljna značilnost je vdor fantastike v svet realnosti, ta vdor pa vzpostavi v tekstu dve ravni 

dogajanja, realno in irealno. Čas in kraj dogajanja sta v fantastični pripovedi razvidni in 

natančno opisani, predvsem na realni ravni dogajanja. Junaki so osebe iz resničnega sveta, 

največkrat otroci, z natančno orisanimi značaji, junaki se ob vdoru fantastičnega sveta v 

zgodbo dobro zavedajo posebnosti in nenavadnosti tega. Fantastična pripoved sodi med 

obsežnejše besedilo, tekst je lahko razdeljen na krajša poglavja (Kobe, 1987: 116-118). 

Avtorji so na podlagi raziskav in čedalje večjega razumevanja otrokove osebnosti svoja dela 

zasnovali tako, da se otrok lahko čustveno, intelektualno in doživljajsko poistoveti z 

osebnostjo junakov v pripovedi.  
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3.2 VPLIV PRAVLJIC NA OTROKE 
 
Na področju čustvenega in socialnega razvoja je vpliv otroške knjige viden pri razvoju 

domišljije, ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, razvoju empatije, refleksiji o 

družbenem dogajanju, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij in vrednot, 

seznanjanju z različnimi jezikovnimi stili, srečanju z besednjakom, dialogi, slovnico in pri 

predstavitvi perspektiv drugih (Marjanovič Umek, 2001: 4). 

Odrasli med branjem in pripovedovanjem z ustrezno intonacijo in poudarki pomagajo otroku 

pri razumevanju pomena besed. Pogostost in način branja pozitivno vplivata na otrokovo 

govorno kompetentnost in branje.  

Otroka učimo moralne vzgoje z vsebino, ki se zdi otroku pravilna in zato smiselna. To vrsto 

smisla lahko najde otrok v pravljicah. Pri tem se vprašam, ali otroci sploh vedo, kaj je to 

moralna vzgoja? Menim, da ne, zato morajo odrasli dajati otroku zgled, da se nauči presojati, 

kaj je prav, kaj narobe, torej da začne razvijati moralnost. 

Tudi nemški pesnik Schiller je enakega mnenja: »Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v 

otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, katerih me je naučilo življenje.« (Schiller, 1984; 

cit. po Bettelheim, 1999:10). Menim, da ima nemški pesnik prav: otroci si iz otroštva 

zapomnijo pravljice, ki so jih radi poslušali, saj so se preko njih učili in reševali svoje 

nezavedne in zavedne težave. Preko pravljic premagujejo svoje stiske.  

Pravljice imajo neprecenljivo vrednost v tem, da dajejo otrokovi domišljiji nove razsežnosti, 

ki jih sam otrok ne bi mogel odkriti, oblika in struktura pravljic pa otroku nudita podobe, s 

katerimi strukturira svoja dnevna sanjarjenja in s tem bolje usmerja svoje življenje 

(Bettelheim, 1999:11). Pravljica otroka pošteno seznanja z osnovnimi človeškimi bivanjskimi 

stiskami (npr. začetek pravljice se začne s smrtjo enega izmed staršev), poleg tega nudi tudi 

rešitve takšnih in drugačnih bojazni in problemov na način, ki je prilagojen otrokovi stopnji 

razumevanja. Otrok se identificira z junakom, ki je za njega najprivlačnejši. To stori 

samostojno. Občutek za moralo mu vcepljajo notranji in zunanji boji. Bolj, ko je lik dober, 

preprost in odkrit, lažje se otrok identificira z njim in odkloni slabega (prav tam: 15). 

Pravljični liki niso dobri in hudobni hkrati, kot so resnični ljudje. Prikazovanje obeh 

značajskih skrajnosti otroku omogoča, da zlahka dojame razliko med njima. Pravljica otroka 

zabava, hkrati pa mu govori o njem samem in pospešuje rast njegove osebnosti. »Pravljice 

bogatijo otrokovo življenje in ga obdarjajo s čudežnostjo prav zato, ker se otrok natančno ne 

zaveda, s čim so ga očarale.« (Bettelheim, 1999: 26)    
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Najpomembnejša in najzahtevnejša naloga pri vzgoji otroka je, da mu omogočimo poiskati 

smisel v življenju. Nabrati si mora veliko izkušenj, povezanih z odraščanjem. Zgodbe, ki jih 

otrok posluša, morajo vzbuditi njegovo pozornost, ga zabavati in prebuditi njegovo 

radovednost. Hkrati morajo spodbuditi njegovo domišljijo, mu pomagati, da razvija svoj um 

in si pojasnjuje svoja čustva. Otrok potrebuje moralno vzgojo, ki bi mu posredno približala 

prednosti moralnega vedenja in to z vsebino, ki je otroku otipljivo pravilna in smiselna. To 

vrsto smisla najde otrok v pravljicah, ki z uporabo psihoanalitičnega modela človeške 

osebnosti prenašajo pomembna sporočila zavestnemu, podzavestnemu in nezavednemu delu 

duševnosti. Pravljice se ukvarjajo z vsesplošnimi človeškimi težavami, zlasti tistimi, ki 

spodbujajo otrokov razvoj. Vrednota pravljic je v tem, da dajejo otrokovi domišljiji nove 

razsežnosti, ki jih sam ne bi mogel odkriti. Prav tako pravljice otrokom sporočajo, da se v 

življenju ni mogoče izogniti spopadanju z resnimi težavami. Eksistencialne težave prikazujejo 

zgoščeno in jasno. Pravljični liki niso ambivalentni, ravno prikazovanje obeh značajskih 

lastnosti otroku omogoča, da zlahka dojame razliko med njima.4 

 

3.2.1 PREDNOSTI PRAVLJICE  

 

Pravljica otroke s svojo zgodbo razveseljuje, sprošča, jih uči, skratka vpliva na otrokov 

celosten razvoj. S primernimi pravljicami lahko spodbujamo, razvijamo in bogatimo otrokovo 

domišljijo, ki se bo kazala v otrokovi igri.  

M. Kordigel (1994) meni, da ljudske pravljice zadovoljujejo otrokove potrebe po močnih 

dražljajih, logični zgodbi, intenzivnih čustvenih doživetjih, poleg tega imajo sposobnost 

zadovoljevanja otrokove potrebe po varnosti.  

 

a) Razvijanje jezikovnih zmožnosti 

Pravljica kot besedna umetnost spodbuja aktivno jezikovno sodelovanje in razvijanje 

jezikovne zmožnosti, z njimi pa tudi otrokov kognitivni razvoj. Besedna pripoved je temeljni 

način organiziranja in osmišljanja človekove izkušnje. Pravljice ohranjajo preteklost, 

                                                 
4 Otroci, stari  5-6 let rmenijo, da je čarovnica v Mali morski deklici (Andersen) hudobna, saj je deklici ukradla 
glas. Čeprav kasneje čarovnica da deklici še eno priložnost za življenje, so otroci še vedno mnenja, da je 
hudobna in zlobna, saj deklica na koncu umre. Ne umre zaradi same čarovnice ampak zaradi ljubezni do princa. 
Vseeno otroci dojemajo vlogo čarovnice kot zloben lik, za katerega so dejali, da  »ga v pravljici sploh ne bi 
smelo biti, saj bi se potem lahko princ in princeska skupaj poročila in bila srečna do konca svojih dni.«  
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družbene cilje in vrednote, poleg tega gre za pomembno sredstvo za strukturiranje 

posameznikovega čustvenega življenja. Slabo razvite pripovedovalske sposobnosti lahko 

nakazujejo na duševne motnje, po drugi strani pa dobro razvite pripovedne sposobnosti 

jamčijo večjo uspešnost in zmožnost navezovanja medsebojnih stikov. 

 

b) Bogatenje in širjenje besedišča 

Otrok ob poslušanju pravljic spoznava pomene že slišanih besed in spoznava neznane besede. 

S širšim in bogatejšim besednim zakladom otrok lažje razumeva besedila. 

 

c) Potreba po močnih dražljajih 

Otrokov mentalni razvoj zahteva, da so dražljaji močni, intenzivni, kratkotrajni, se hitro 

menjajo ter preskakujejo z enega na drugega. Skopa namigovanja v pravljici angažirajo 

otrokovo domišljijo v taki meri, da si ozadje zgodbe zelo živo predstavlja. Otrok doživlja 

podrobnosti veliko intenzivneje kot odrasli. Vendar so dražljaji močni in kratkotrajni, zato 

mora bralec svoje domišljijske slike stalno spreminjati, saj se zgodba v pravljicah hitro odvija. 

 

d) Potreba po povezanosti in logičnem zaporedju 

Otrokove želje in dejanja imajo mnogo skupnega z osebami iz pravljice, njegov način 

razmišljanja, dojemanja mišljenja in dogajanja je podoben tistemu iz pravljice, zato se zdi 

otroku pravljično dogajanje logično, povezano in lepo. Otroci se lahko identificirajo z junaki 

iz pravljic. Junaki delujejo afektivno ali instinktivno, njihovo čustvovanje, razmišljanje in 

hotenje je nezrelo. 

 

e) Potreba po intenzivnih čustvenih doživetjih 

Potrebo zagotavlja proces fantaziranja, ki je eden od človekovih obrambnih mehanizmov. 

Človek hoče, da se mu v življenju zgodi nekaj posebnega, nenavadnega in vznemirljivega. Za 

to lahko poskrbijo pravljice, ki predstavljajo za bralce in poslušalce intenzivno čustveno 

zadovoljstvo.  

 

f) Potreba po varnosti 

S ponavljajočim vzorcem zgodbe, bralec nezavedno ve, kaj se bo zgodilo, zato občuti 

olajšanje, ko se to tudi uresniči. Smiselno urejen pravljični svet, v katerem vse funkcionira po 

določenih pravilih s predvidljivimi dejanji, prinaša zadovoljstvo in varnost.  Ker se 
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pravljičnemu junaku, s katerim se otrok identificira, ne more nič zgoditi, se bralec počuti 

varno. 

 

g) Pomoč pri razumevanju samega sebe 

V pravljični dobi otrok še ne loči med realnim in irealnim svetom. Zanj je vse resnično, stvari 

lahko v svojem pravljičnem svetu spremeni. To zmore s pomočjo domišljije. V vsem 

dogajanju je on središče vsega, kar pomeni, da spoznava samega sebe. 

 

h) Vzgajanje z besedno komunikacijo 

Otrok ob pripovedovanju pravljice ne doživi le njene vsebine, temveč čuti tudi tistega, ki mu 

jo pripoveduje. Bolj kot zgodbo, potrebuje bližino in toplino nekoga, ki ga ima rad. Če se 

bodo otroci s starši pogovarjali o pravljicah, bodo odpirali možnosti za medsebojno 

komunikacijo. 

 

i) Zadovoljstvo 

Pravljice nam nudijo zadovoljstvo, saj se v njih vse dogaja tako, ki bi po našem občutku za 

pravičnost moralo biti. Pravljice omogočajo beg pred utesnjenostjo, v njej lahko dosežemo 

srečen konec. Pravljice dajejo otroku možnost, da z junaki zgodb in s pomočjo domišljije 

uresničuje sicer neuresničljive želje in sprosti del energije, ki je še ne more izživeti (povzeto 

po Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972). 

 

j) Nasilje 

Pravljice otrokom dajejo pomirjajoče zagotovilo, da bo na koncu vse tako, kot si bo sam želel. 

Otroka ne moti, če mu pripovedujemo o groznih stvareh. Zdi se mu pravično, da je hudobna 

oseba v pravljici kaznovana, pretreslo pa bi ga, če glavni junak ne bi doživel srečnega konca. 

Kako potem otroci dojemajo ljudske pravljice? Rdeča Kapica se originalno brez predelav 

konča tako, da jo volk poje, mala morska deklica umre in se spremeni v peno, Trnjulčico 

princ posili, naknadno zanosi z dvojčkoma, ki ju rodi med spanjem. Trnjulčica se zbudi, ko jo 

drugi otrok ugrizne v prst.  

Zgornji primeri nakazujejo, da se junakom ne pripeti vedno srečen konec. Otroci teh verzij 

pravljic ne poznajo, saj so pridobile v teh letih toliko predelav, da so poznane le po srečnih 

koncih pravljice.    
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k) Identifikacija z glavnim junakom 

Otroci junake doživljajo kot sebi enake, zato se zlahka identificirajo z njimi. Junaki pravljic 

ne delujejo odraslo, zrelo, preudarno, delujejo pod vplivom čustvene motivacije, instinktivno 

ali pod vplivom avtoritete. Otrokove želje in dejanja imajo veliko skupnega z osebami iz 

pravljice. Otroci se z njimi identificirajo, da zmanjšajo notranjo napetost, da dosežejo tisto, 

kar v realnem svetu ne morejo. 

 

l) Vzgojna vrednost 

Otrok ob pravljici spozna, da mora biti razumevajoč in povezan z naravo. V njem se zbudi 

ekološka zavest. 

 

m) Ustreznost stopnji otrokovega emocionalnega razvoja 

Emocionalna doživetja v pravljici niso opisana (veselje, žalost),  usmerjene so k junakovim 

dejanjem (npr. deklica joka), kar ustreza načinu otrokovega doživljanja. Otrok še ni sposoben 

refleksije o lastnih čustvih drugih ljudi. Dojema le tisto, kar vidi, upošteva le zunanje učinke, 

ne razume motiva. Intenzivno čustveno zadovoljstvo mu predstavljajo močni dražljaji v 

pravljici. Otrok pričakuje, da se mora vsak trenutek zgoditi nekaj posebnega in 

vznemirljivega. 

 

Prednosti pravljice najdemo tudi v spoznavanju vrednot, saj otrok krepi strpnost, 

razumevanje, spoštovanje drugačnosti do ljudi, duhovnost, ljubezen, odsev resnice, pomen 

igre in dele, posledice sovražnosti idr. 

3.2.2 POMANJKLJIVOSTI PRAVLJICE  

 
Nekateri literarni teoretiki, pisatelji, pedagogi in psihiatri so že od 19. stoletja prepričani, da 

klasične in ljudske pravljice škodijo otrokom. Trdijo, da pravljice kvarno vplivajo na psihični 

razvoj otroka, ker mu kažejo lažno in zastarelo podobo življenja in s tem negativno vplivajo 

na otrokov čustveni in moralni svet. Prepričani so, da v otroku vzbujajo občutek nemoči in 

strahu, da jih spodbujajo h krutosti in tako povzročajo psihične poškodbe.  Te očitke avtorji 

Šircelj, Kobe in Gerlovič (1972) zavračajo. Glede škodljivega vpliva na otroka trdijo, da 

slednji lažje prepozna dobre in slabe lastnosti v pravljici, kar pozitivno vpliva na oblikovanje 

moralne zavesti. Otroci si celo želijo občutek nemoči in strahu, prenesejo zastraševanje, 

vendar z zagotovilom, da se na koncu vse srečno konča. Klasična in ljudska pravljica otrokovi 
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potrebi po varnosti zadostita. Pomanjkljivost ljudskih in klasičnih pravljic je zastarelost. 

Sodobnemu otroku so okolja v pravljicah tuja (čarovniška domovanja, kraljevske palače, 

gozdovi z razbojniki), prav tako ne poznajo junakov (čarovniki, kraljične). Po drugi strani je 

neobičajnost in starinskost okolja ter likov za otroke zanimivo. Pomanjkljivost ljudske 

pravljice je tudi nasilje. Praviloma je v njih mnogo nasilnih prizorov (ubijanje, okrutne smrti, 

čarovnice), ob katerih se otroci seznanjajo z okrutnostjo in nasiljem. 

V zadnjih letih so postale popularne  zbirke knjig, po katerih mladi bralci posegajo že zelo 

zgodaj, kot so:  vampirske sage (Somrak, Prava kri, Hiša noči, Vampirska akademija) ter 

zbirka o Harryju Potterju.   

 

3.3 NAIVNO PRAVLJIČNO OBDOBJE 

Otroci v predoperativnem obdobju verjamejo, da je pravljično dogajanje del njihovega 

realnega sveta, verjamejo, da se lahko čudeži, za katere slišijo v pravljicah, zgodijo tudi njim. 

Trdno verjamejo v pravljično urejenost realnega sveta, ki je urejen tako, da nanje pazi 

nekakšen čudež, ki ne bo dovolil, da bi se otroku kaj zgodilo (Kordigel in Jamnik: 1999: 41). 

Kasneje, po prehodu v fazo konkretne inteligence (7-8 let) se otroci zavedo, da obstaja meja 

med resničnostjo in domišljijo in tudi, kje se ta meja nahaja. Temu drugemu pravljičnemu 

obdobju ne rečemo več naivno obdobje ampak kritično obdobje (prav tam). 

Izraz »pravljično obdobje« uporabimo, ker je otrokov način dojemanja sveta, način 

razmišljanja in način čustvovanja zelo podoben tistemu, kot ga najdemo v pravljici. Pravljica 

je na tej stopnji razvoja njegove osebnosti najustreznejša književnost. Nujno je, da lahko 

otrok spremlja pripovedni lok kot celoto. Njihova pozornost se lahko prevečkrat ustavi na 

posameznih motivih, ki otroka zmedejo, da ne more več slediti pripovedovanju. Bistven 

pogoj, po katerem ugotovimo, ali je otrok že zrel za poslušanje pravljice, sta njegova 

sposobnost, da ponotranji sicer navzven usmerjeno in energijo za ves čas trajanja 

pravljičnega loka (Kordigel in Jamnik: 1999: 42). 

3.3.1 ZNAČILNOSTI NAIVNEGA PRAVLJIČNEGA OBDOBJA 

 

Charlotte Bühler je v študiji Pravljica in otroška fantazija raziskovala in opazovala otroško 

fantazijo. Lotila se je natančne študije pravljice kot književne vrste. Ob analizi pravljice 

dobimo odgovore na vprašanje kaj je tisto, kar otroka pri pravljici privlači. Pravljica 

neločljivo spaja realni vsakdanji svet z nevsakdanjim, čudežnim. Oba svetova tvorita 
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neločljivo celoto, kar je pa tipičen otroški pogled na svet. Analizo pravljice je Bühlerjeva 

razdelila na naslednja štiri področja, po katerih lahko vidimo, da se pravljice razlikujejo od 

druge mladinske književnosti in književnosti za odrasle: 

 

Področja so naslednja: 

 

a) Pravljične osebe 

Glavno vlogo imajo otroci iz zelo revnih družin ali kraljevski otroci, tisti, ki spodbujajo 

čustveno udeležbo (usmiljenje) ali njegovo fantazijo (občudovanje). Poleg otrok nastopajo 

v pravljici še personificirane živali in predmeti ter pravljična bitja (čarovnice, palčki, 

velikani). Posamezne osebe v pravljici so karakterizirane po zakonu polarizacije (Kordigel 

in Jamnik:1999: 42). Osebe so označene le z lastnostmi, ki jih bralec pozna iz svojega 

lastnega okolja (pridnost, lenoba, lepota, hrabrost, neumnost, moč, šibkost). Osebe morajo 

biti čim bolj preproste, najbolje je, da imajo samo eno ekstremno poudarjeno lastnost. 

Otrok ni sposoben razumeti zapletenega značaja. Pravljične osebe niso individualni liki, 

so le enostavno predstavljene osebe, opisane kot pridne, hudobne, lene, lepe ipd. 

Pravljica je otroku blizu zaradi antropomorfiziranja živali in predmetov, kar ustreza 

njihovemu nagnjenju k animizmu. Otrok na začetku pravljične dobe dojema vse stvari kot 

žive in smiselne. 

 

b) Dogajalni prostor, čas in socialno okolje 

Gre za opis socialnega okolja, dogajalnega časa, prostora v ožjem pomenu besede in vseh 

razmer, v katerih delujejo pravljične osebe. Vendar izvemo v pravljicah zelo malo 

podatkov. V začetku pripovedi dogajalno okolje praviloma ni opisano, otroci, ki nastopajo 

v pravljicah prihajajo iz ekstremnih življenjskih okolij. V pravljici ni socialnih in 

kulturnih razlik med posameznimi sloji.  

Taka skopa namigovanja angažirajo otrokovo domišljijo, da si lahko ozadje zgodbe živo 

predstavlja. Otrok doživlja podrobnosti veliko intenzivneje kot odrasli. Posledica tega je, 

da si jih zelo dobro zapomni. Dogajanje v pravljici je postopno nanizano, kar ustreza 

otrokovi razvojni stopnji. 
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c) Pravljični motivi 

Bühlerjeva razlikuje dve vrsti motivov.  

Prva vrsta obsega aktivnosti pravljičnih oseb: junaška in čudežna dejanja, snubitve in 

spremljevalne aktivnosti, reševanje nalog, aktivnosti povezane z normami, zapovedmi, 

pravili, prepovedmi in kršenje le-teh.  

Druga vrsta motivov zajema okoliščine, v katerih se znajdejo te osebe: resnične 

dogodivščine in srečanja z nenavadnim, prerokovanja, čudežna darila, nadnaravna pomoč, 

srečno naključje, nagrade in kazni. 

Največkrat so v pravljicah prisotni motivi čudežnega dejanja, mogoče ravno zato, ker 

otroci verjamejo, da se v življenju mora zgoditi nekaj posebnega, vznemirljivega in 

nenavadnega. Nekaj, kar presega okvir vsakdanjosti. Prav ti čudeži predstavljajo spodbude 

za otrokovo domišljijsko aktivnost, usmerjajo pa tudi tok dogajanja v pravljici, ki je 

usmerjeno z otrokovimi željami. 

 

d) Motivacija v pravljici    

Posamezni motivi so v pravljici nanizani tako, da kronološko pripovedujejo, kaj se dogaja 

z pravljično osebo. Nekatere pravljice od tega vzorca izstopajo. Gre za dvodelne pravljice. 

Glavno vlogo ima v vsakem poglavju druga oseba. Tista iz drugega dela praviloma 

doživlja iste stvari kot tista iz prvega, le z obratnim uspehom.  Dvodelne pravljice torej 

uporabljajo ponovitev, ki je najpreprostejše stilno sredstvo in v pravljici nima estetske 

funkcije. Ponavljanje je sredstvo, ki služi za vzpostavljanje ravnovesja in umirjanje 

dogajanja. Ne gre za natančno ponavljanje, ampak za variacije na temo ali stopnjevanje 

napetosti, da bi obnovili bralčev interes. V preobilici dogodkov in slik pomaga funkcija 

ponavljanja prepoznati tisto, kar je pomembno za tok dogajanja in njegovo razumevanje. 

 

(Po Kordigel: 1999: 42-46) 
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4 PRAVLJICE V MNOŽIČNIH MEDIJIH 

Množični mediji imajo kot javni komunikatorji tri osnovne funkcije:  

- informativna funkcija:mediji zbirajo in širijo informacije o dogajanju okrog nas; 

- povezovalna funkcija: množični mediji povezujejo in zbližujejo ljudi; 

- izobraževalna funkcija: množični mediji posredujejo ljudem informacije, jih 

izobražujejo, širijo posameznikova znanja in vedenja.  

4.1 PRAVLJICE V TISKANIH MEDIJIH 

 

Tiskanje so poznali na Kitajskem že v 8. stoletju, premik v Evropi se je zgodil leta 1450 z 

Gutenbergovim izumom. Tako so se v obdobju renesanse zgodili veliki preobrati na 

političnem, gospodarskem, znanstvenem in umetnostnem področju. Z izumom tiska se je 

zgodila množična proizvodnja besedil in ilustracij. Tako je postala knjiga množični prenosnik 

velikih idej in učenosti, postala je del kulturne dediščine. Starejše izdaje leksikonov in 

enciklopedij navajajo kot množične medije izključno televizijo, radio in časopisje. Šele ob 

pojavu novejših medijev je opazen premik v navajanju širšega obsega vrst množičnih 

medijev. Ilustrirani slovarji poleg časopisja, radia in televizije navajajo še film in internet. Iz 

tega sledi, da je funkcija knjige kot množičnega medija še vedno zapostavljena. Knjiga velja 

za počasen medij, saj  v njej zapisana »literatura prinaša vračanje trajanja, ko človek sam 

sede in prebere knjigo ali pesem v resničnem času« (Birkerts v Košir, 2001: 43). 

4.1.1 FUNKCIJA KNJIGE KOT MEDIJA ZA PRAVLJICE 

Knjiga je klasična kulturna dediščina, vendar je zaradi poplave novejših množičnih medijev 

puščena v ozadju. Že nekaj časa jo ogroža televizija in še marsikateri medij. 

 Pravljica se preneha spreminjati šele takrat, ko je zapisana. Z zapisom dobi pravljica svojo 

končno podobo. Zato nekateri teoretiki klasične pravljice klasificirajo kot knjižne pravljice 

(nemško Buchmärchen, angleško literary folk tale). Te naj bi nastale z načrtnim zbiranjem in 

predelavo ljudskega gradiva, v sebi naj bi nosile univerzalno resnico in vrednote, zato so 

idealen pripomoček za vzgojo in socializacijo mladih. V renesansi se je pojavilo novo 

razumevanje otroka, otroštva in posledično tudi vzgoje. Od 17. stoletja dalje se je začela 

razvijati tudi knjižna pravljica ali literarna pravljica. Ta zvrst pravljice, ravno zaradi 
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okoliščin nastanka, nakazuje na nekaj slabega, češ da je folklorno gradivo prečiščeno, 

predelano in prirejeno. Dejstvo je, da se je ravno s knjižno pravljico oblikoval vzorec za neko 

novo vrsto literature, literature za otroke, ki je nedvomno drugačna od literature za odrasle. 

Folklorno gradivo je spremenjeno v družbeni kodeks vzgojnih priporočil in predpisov, v 

skladu s katerimi naj bi se vedli otroci. Otroška literatura ima svoje zakonitosti in v vsakem 

obdobju so nastajale oblike, ki so prilagojene duhovni podobi otroškega obdobja. S pojavom 

otroške literature se je povečal pomen ilustracij v knjigah, ki so lahko dobre ali slabe-otroku 

lahko dodatno vzbudijo ali omejijo domišljijo. Res je, da 

ilustracija na nek način omejuje otrokovo predstavo s 

predstavo, ki si jo je o nekem delu ali junaku ustvaril ilustrator. 

Vendar lahko dobre ilustracije, ponavadi preprosto narisane, 

postanejo večne (npr. Čebelica Maja, Pika Nogavička). 

Obstajajo primeri, ko sicer večini ljudi zelo všečne ilustracije 

(včasih pretirano okičene, polne pisanih barv, z lepimi obrazi 

dobrih likov in grdimi obrazi negativnih) postanejo večne, 

vendar običajno tako, da ne pustijo nobenega praznega 

prostora v otrokovi domišljiji. Večinoma gre za ilustracije, kot 

so Walt Disneyjeve. 

                                                                                                                             Slika 1: Disneyjeve princese 

4.1.2 ČASOPISI IN REVIJE 

Za pravljice v časopisih in revijah tehnično veljajo enaka pravila kot pri knjigi. Še vedno gre 

za tiskano besedo, le da so ti množični mediji kronološko mlajši od knjige. Izdajanje 

časopisov je bilo obrtniško. Glavni cilj je bil uporabna, ne pa tržna vrednost. V dnevnem 

časopisju se pravljice ne pojavljajo. Drugače velja za različne strokovne publikacije, revije in 

časopise, ki so namenjene posebnim starostnim ali interesnim skupinam. Posamezne 

(največkrat sodobne) pravljice se pojavljajo v otroških revijah, kot so Ciciban (prvič izšel leta 

1945), Zmajček (prvič izšel leta 1996), Cicido (prvič izšel leta 1998), Pikapolonica (prvič 

izšla leta 1999), Trobentica (prvič izšla leta 2003), v družinskih revijah, literarnih revijah in 

različnih drugih strokovnih revijah (revije za mladinsko književnost in knjižno vzgojo, za 

vzgojo in šolstvo ipd.). Včasih so v nekaterih revijah in časopisih objavljeni razpisi za izvirne 

pravljice. Ta poteza spodbuja ljudi k ponovnemu odkrivanju pravljičnega sveta, daje 

priložnost neuveljavljenim in neznanim avtorjem, v otroško literaturo pa prinaša sveže ideje. 
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Zaradi velikega števila pravljic, ki niso vse enako kakovostne, se v uredništvih odločajo le za 

najboljše, ki jih tudi primerno nagradijo. 

Navedla bom nekaj primerov revij (periodičnega tiska), v katerih pogosto najdemo pravljice: 

Revije za otroke: Cicido in Ciciban predstavljata prvi stik otroka s periodičnim tiskom. 

Cicido (izhaja od leta 1998) je namenjen otrokom od 2. do 5. leta starosti, medtem ko je 

Ciciban (izhaja od leta 1945) primeren za otroke od 6. do 8. leta. V obeh mesečnih revijah 

je poudarek na povestih, pravljicah in drugih zgodbah ter pesmicah in ugankah, ki so 

opremljene z ilustracijami. Tako se otroci srečujejo z besedo in s sliko, kot pri slikanicah. 

Prednost revij za otroke so različne igrice, didaktične naloge in križanke, ki pripomorejo k 

otrokovi aktivnejši udeležbi. 

Družinske revije: Otrok in družina je revija, ki izhaja več kot petdeset let. Namenjena je 

staršem, vzgojiteljem ter pedagoškim delavcem v vrtcih in šolah. Poleg strokovnih 

člankov je na straneh, namenjenih predvsem otrokom, mogoče najti zgodbe, pravljice, 

igre, uganke ipd., ki so namenjene predvsem širjenju znanja in vzpodbujanju 

ustvarjalnosti.  

Serijska publikacija Otrok in knjiga ni namenjena otrokom, saj je strokovna revija s 

članki, ki se ukvarja z vprašanji mladinske književnosti in književne vzgoje. Izhaja več 

kot trideset let, dvakrat na leto. Prvič je izšla leta 1971. V njej se najde strokovne 

prispevke, razprave, ki obravnavajo mladinsko literaturo kot del literarne vede, intervjuje, 

ocene in kritike književnih del, novice o nagrajenih pravljicah, pravljičarjih, ilustratorjih, 

včasih tudi krajše pravljice.  

4.2 PRAVLJICE V ELEKTRONSKIH MEDIJIH 

4.2.1 TELEVIZIJA IN FILM 

 
Televizija je medij, privlačen mnogim ljudem, pa tudi otrokom. Začetni koraki otrokovega 

vstopanja v spoznavanje sveta temeljijo na podobi. Skozi likovno interpretacijo otrok spozna 

nerealen svet, zapisan z intenzivnimi in poudarjenimi barvami. Človek zaradi novih avdio-

vizualnih načinov komuniciranja spremeni dojemanje sveta in družbe. Televizija je po 

priljubljenosti močno vodila pred vsemi drugimi mediji, vendar jo je računalnik v zadnjih 

letih zaradi napredka prehitel po priljubljenosti. 
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Kaj je tisto, kar dela programe za otroke na televiziji privlačne?  

 

Zgodbe s televizijskega ekrana ali filmskega platna so prilagojene zakonitostim vizualnih 

medijev. Brano ali govorjeno besedilo spremlja sliko, medtem ko je pri knjigah ravno 

obratno, slike spremljajo besedilo. Ker je bilo prvotno ljudsko gradivo govorjeno, je čar v 

besednem delu pravljic, vendar se s televizijo to spremeni. V tem smislu televizija osiromaši 

besedni del, ki še naprej razvija otrokovo domišljijo. Slike, podobe in videz so stvari, ki danes 

privlačijo. Človek je željan podob, s katerimi se poistoveti. Za potešitev želja poskrbi celoten 

sistem množične potrošniško naravnane produkcije. Svet pravljične domišljije je prvotno 

omogočal stik s samim seboj, premislek o samem sebi, o strahovih in težavah, zato se v 

potrošniško orientiranih elektronskih medijih nahajata prijetno domišljijsko doživetje in beg 

pred resničnostjo. Potrošniško prilagojene pripovedi, kot so Walt Disneyjeve predelave ali 

risanke o liku Barbie, »po nepredvidljivih zapletih vendarle predstavljajo zmago neke oblike 

dobrega nad zlim in tako spodbujajo mero optimizma, ne ponujajo pa sprejemljivih možnosti 

za razumevanje realnega sveta« (Grosman, 2002:35).  

Izrazno sredstvo televizije in filma je torej najprej slika in šele nato beseda. Izdelki, 

namenjeni avdio-vizualnim medijem, manj pripovedujejo  in več prikazujejo. Na televizijskih 

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

igranega filma ali najredkeje kot neposredna pripoved. 

Risanke oziroma  risano-animirani filmi so ena najbolj razširjenih oblik prenosa pravljičnih 

vsebin na televiziji. Najbolj prepoznavne so risanke Walta Disneyja, ki jih bom podrobneje 

predstavila v naslednjem poglavju.  Disney je posegel v zakladnico knjižnih pravljic. 

Popularni so tudi animeji- gre za japonsko risano produkcijo- v katerih je najpomembnejša 

učinkovita upodobitev zgodbe. Risanke imajo lahko obliko celovečernega filma ali 

nadaljevank/nanizank.  

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

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

posnetek gledališke lutkovne predstave, včasih pa so to prav za televizijo prirejene pravljice 

ali zgodbe. Med otroki je zelo priljubljena lutkovno-televizijska oddaja (ki vključuje tudi 

prvine pravljic) z imenom Telebajski. Ena najbolj odmevnih domačih lutkovno-televizijskih 

pravljic so bile Zverinice iz Rezije iz sredine 70. let 20. stoletja. 

 Igrani filmi  v obliki pravljice so pri nas redki. Najbolj znane pravljične filme posnamejo v 

Hollywoodu. Ti so velikokrat tako spremenjeni, da posamezni deli zgodbe izgubijo svojo 

prvotno obliko in sporočilnost. Že od samih začetkov filmske umetnosti so bile klasične 
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pravljice pogost predmet ekranizacije5.  Prvi nemi film o Sneguljčici so posneli v ZDA julija 

1902. Film velja za prvo ekranizacijo del bratov Grimm.  

Neposredna pripoved pravljic je na televiziji zelo redka zaradi pomembne televizijske 

funkcije- prikazovanja. Pripovedovalec zgodb mora biti igralec, ki z raznimi pripomočki ali 

obrazno mimiko ohranja napetost pripovedi. Televizijska pripoved mora biti gledljiva. 

Uspešen slovenski primer takšnega podajanja pravljic je oddaja Pravljice Mike Make. 

 

Pravljica oz. njene televizijske različice na slovenski nacionalni televiziji (TV SLO) in na 

konkurenčni komercialni televiziji (POP TV): tako na TV SLO kot na POP TV zasledimo 

risanke in pravljične filme. Vendar se na otroškem in mladinskem programu TV SLO 

posvečajo tudi igranemu programu in lutkovnim igram. Risanke se na obeh programih 

predvaja v določenih časovnih blokih. Na TV SLO je že več kot 25 let nedeljska oddaja Živ 

Žav namenjena otrokom. Zadnja leta je na POP TV ob vikendih otrokom namenjen sklop 

Ringaraja. Na uredništvu animiranih oddaj RTV pravijo: »Oddaja Živ Žav je sestavljena kot 

mozaik, prepleten z risankami, ki so vsebinsko in likovno skrbno izbrane, saj v uredništvu 

animiranih oddaj za otroke v OMP-ju z izborom stremimo k izpolnjevanju vseh kriterijev, ki 

smo si jih zastavili ustvarjalci oddaj za naše najobčutljivejše gledalce, predšolske otroke in 

tiste, ki šele preizkušajo šolske klopi. Risanke so ena izmed zvrsti oddaj, ki prve pritegnejo 

pred ekrane najmlajše gledalce. Če jih želimo vzgojiti v kritične mladostnike, jim moramo 

takoj na začetku ponuditi najboljše. Zato so vse risanke, ki jim jih premišljeno izbrane 

ponujamo, tudi poslovenjene. Pri sinhronizaciji smo pozorni predvsem na dve temeljni 

postavki, ki sta nam vodilo: slovenski jezik in skrben izbor igralcev, ki z izvrstnimi 

interpretacijami razveseljujejo zvedave otroke.«6    

Kar se otroškega programa tiče, so nedvomno  med TV SLO in POP TV opazne razlike, 

predvsem glede izbora risank in kakovosti sinhronizacije. Na nacionalni televiziji naj bi bilo 

namreč prvotno merilo kakovost, na komercialni televiziji pa priljubljenost oziroma 

konkurenčnost na trgu (tako najdemo na POP TV risanke, kot so Tom in Jerry, Ninja želve, 

Ben 10 ipd, ki so označene kot nasilne).  

                                                 
5 Aprila 2011 izide v Sloveniji film Red Riding Hood. (Rdeča kapica), kjer se pokaže svoboda filmskih 
ustvarjalcev in popačenje zgodbe. V filmu volk pobija vaščane, Rdeča Kapica pa skuša ugotoviti, kdo se skriva 
za podobo volka.  Originalne predloge pravljice ni mogoče zaslediti, le poimenovanje naslova filma nakazuje na 
osebe v zgodbi. http://www.imdb.com/title/tt1486185/movieconnections 
6 http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=24483 (10.4.2011) 

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=24483
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4.2.2 ELEKTRONSKI NOSILCI ZVOKA IN SLIKE (VIDEO, DVD) 

Elektronski nosilci zvoka in slike se vedno bolj razvijajo ter omogočajo in spodbujajo širjenje 

vizualno podprte pripovedi. Za razliko od televizije je z njimi uporabnikom omogočen dostop 

do posameznih vsebin ob kakršnem koli času. Pogoj je ustrezna tehnična oprema.  

4.2.3 RADIO 

 
Radiu kot starejšemu mediju od televizije manjka ena bistvena lastnost, ki privlači predvsem 

mlajše: manjka mu slika. Radio je medij, ki se poskuša najbolj približati primarni obliki 

prenosa pravljic oz. živemu pripovedovanju. Pozitivna lastnost radia je, da v veliki meri 

sproža poslušalčevo domišljijo. Ima tudi slabe strani, sej je pripoved včasih zelo neosebna. 

Tudi otroci v vrtcu velikokrat izražajo željo, da vzgojiteljice pravljico berejo oz. 

pripovedujejo same, raje kot da se zavrti posnetek.  

Radijske igre za otroke in glasbene pravljice  so napisane za radio, zato so oblikovane z 

vsemi akustičnimi pripomočki. Osredotočene so na besedo, glasove in zvočnost besed. V 

radijskih igrah za otroke je lahko glasba, vendar je te za razliko od glasbenih pravljic 

praviloma manj. Glasbene pravljice temeljijo na glasbi oz. petih pesmih, vsebujejo pa prvine 

literarne zvrsti. Njihov namen je, da se otrok ob njih nauči peti pesem. Prva slovenska 

radijska igra za otroke je bila Zvezdica Zaspanka, ki jo je napisal Frane Milčinski-Ježek leta 

1952. Kasneje jo je za RTV Ljubljana tudi zrežiral. Še danes je zelo priljubljena, pojavlja se 

tudi kot lutkovno igro na gledaliških odrih, zapisana je v knjigi, na videokasetah in 

elektronskih nosilcih zvoka. 

4.3 PRAVLJICE V NOVIH MEDIJIH 

4.3.1 PRAVLJICE IN RAČUNALNIK 

Na prvi pogled se zdi, da pravljica in računalnik med seboj nista povezana. A vendar pravljice 

obstajajo tudi v svetu računalnikov. Najbolj tipičen primer so računalniške igrice, ki 

velikokrat spominjajo na različne pravljice. Med starejšimi otroki je prav ta medij največji 

tekmec knjigi in televiziji. Računalniške igrice so izjemno barvite, hitre, nestatične, napete in 

tridimenzionalne, zato so še privlačnejše od televizije.  Prav tako imajo zgodbo. 

Bogdan Novak, slovenski pisatelj rojen leta 1944, v svojem članku (1998:72)  pravi: »Igrica 

ima isto kot pravljica: otroku nudi varnost. V igrici si lahko osvojeni položaj spraviš in če 

izgubiš življenje, se vrneš na ohranjen položaj. V pravljici nudi varnost srečen konec.« 
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Kljub dejstvu, da naj bi računalnik združeval vse doslej znane medije: govor, igro, tisk, sliko 

in zapis zvoka, ne smemo pozabiti, da bolj, ko se približujemo privlačnemu računalniškemu 

virtualnemu svetu, bolj se oddaljujemo od sočloveka. Tako prihaja do vedno večje socialne 

izolacije (Kordigel, 1996:28).  

Računalniške igre imajo samo eno pot do cilja, kar pomeni, da se morajo igralci držati pravil, 

če želijo priti na konec. To uspe samo »pridnim, vztrajnim in ubogljivim«. Kordigelova pravi, 

da je to tudi temeljno sporočilo pravljice, »katere najvišji moralni kodeks je biti priden, 

spoštovati prepovedi in zapovedi« (Kordigel, 1996:43).  

Nova tehnologija je prinesla veliko možnosti povezav klasičnih in novih medijev. Primer 

povezave med knjigo in računalnikom je najuspešnejša slovenska slikanica Maček Muri, ki je 

bila že 16-krat ponatisnjena. K njegovi popularnosti so prispevali avtor Kajetan Kovič, 

ilustratorka Jelka Reichman ter glasbenica Neca Falk. Maček Muri je postal blagovna znamka 

z vsemi knjigami, igračami, oblačili, urami idr. K temu je pripomogla interaktivna slikanica, 

ki uporablja metaforo klasične knjige, kjer osebe in predmeti v kibernetičnem svetu oživijo. 

Primer Mačka Murija dokazuje, da se besedo lahko približa otrokom tudi na načine, ki so 

zanje v nekem trenutku bolj zanimivi. Po drugi strani ima interaktivna slikanica lahko tudi 

slabe učinke. Če je vključeno preveč aktivnosti, pride do pretiranega odmika od osnovne 

zgodbe, posledično tudi do izgube motivacije. Predolgo sedenje za računalnikom ima slabe 

učinke na telo pri odraščajočih otrocih.  

4.3.2  PRAVLJICE NA SVETOVNEM SPLETU 

Če se na spletu vtipka v iskalno polje besedo »pravljica«, se  najde številne povezave, kjer se 

lahko izbira med raznovrstno ponudbo različnih strani s pravljicami. Obstajajo seznami 

pravljic, zapisi različnih ljudskih in avtorskih pravljic, igrice, delavnice, spletne strani o 

pravljičnih junakih idr.  

5 RISANI ANIMIRANI FILM 

5.1 RISANKA ALI ANIMIRANI FILM 

 

Ob besedni zvezi »animirani film« si človek običajno predstavlja risanko, kakršno od nekdaj 

pozna. Animirani film je veliko kompleksnejši, saj se animacija uporablja v različnih filmskih 

zvrsteh kot so vzgojni filmi, abstraktni eksperimentalni filmi, risanke za odrasle in otroke, 

grozljivke in znanstveno-fantastični filmi. Risanka oz. risani animirani film je ena izmed oblik 
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animiranih filmov, ki s pomočjo animacije oživlja »negibno«. Risanka oziroma risani film je 

področje televizijske zvrsti, ki se od ostalih razlikuje po tem, da za svoje izražanje uporablja 

animacijo. Animirani film se od klasičnega filma loči po tem, da kamera ne snema nič, kar bi 

že samo po sebi obstajalo nekje v prostoru in času. Animirani film nastaja popolnoma drugače 

kot ostale zvrsti filma, kjer kamere posnamejo živo dogajanje pred seboj. Pred kamero 

animiranega filma stoji čisto »mrtva« stvar, negiben predmet: risba (če delamo risani 

animirani film), lutka (za animirani lutkovni film), izrezana figura (za animirani kolaž film) 

ali kak drug objekt. Težava nastane, kako posneti premikanje negibnega predmeta: z 

animacijo (Munitić in Kovačič, 1976). Risanka je narejena iz mnogih narisanih risb 

predmetov in likov, ki s pomočjo procesa animacije postanejo živi in gibljivi. Risanka 

dopušča možnost, da je človek hkrati priča večini umetnostnih področij: likovnemu, 

dramskemu, glasbenemu, filmskemu, literarnemu, pa tudi plesnemu (Valetič in Šetina, 2002). 

5.2 ANIMACIJA 

 

Beseda animacija je latinskega izvora. »Anima«, samostalnik ženskega spola je v latinščini 

prvotno pomenil »zrak, veter, dihanje, življenje«. Glagol »animare« je pomenil »nekaj 

napolniti z zrakom, nato dihanje in končno spodbujati, vdihovati življenje, oživiti«. 

»Animatio« je samostalnik ženskega spola in označuje »življenjsko gibanje«.  

Animacija je tako postopek s katerim razgibamo negibno  ali oživljamo neživo (Munitič in 

Kovačič 1976:11).  

 

Osnovno pravilo filmske produkcije (prenašanja filma na platno) je formula štiriindvajset 

kvadratkov v eni sekundi, saj brez te hitrosti ni skladnega neprekinjenega gibanja na filmskem 

platnu. To je prvi pogoj za gledanje in doživljanje filma. Kvadratki, ki so preneseni na filmski 

trak so pri animiranem filmu narisane sličice ali posnete faze neke kulise. Ko se faze prenese 

na filmski trak in se jih zavrti, se jih v eni sekundi odvrti štiriindvajset, kar ustvari iluzijo 

gibanja, kajti oko ni dovolj natančno in dovolj hitro, da bi lahko zaznalo posamezne sličice. 

Vse sličice se na površini očesa povezujejo in ustvarijo videz ustvarjenega gibanja brez 

premora. Podoben primer se naredi s tem, da se na liste nariše zaporedne faze lika v gibanju, 

nato se strani hitro prelista in gibanje se odvrti pred očmi (Munitić in Kovačič, 1976). 

 

Produkcija enega animiranega filma je povprečno trajala več kot 5 let, včasih tudi 10 let. 

Danes je s pomočjo računalniške tehnologije produkcija skrajšana na 3 leta. Kljub temu 
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nekateri risarji še vedno vztrajajo pri ročnem risanju, ki bo ostala osnova vsakega risanega 

filma, ne glede na razvoj in tehnološki napredek (Valetič in Šetina, 2002:62). 

Animacija temelji na dvojni dejavnosti:  

- likovni, kjer se izdeluje statične oblike (risbe likov, živali, pokrajine, lutke, predmeti) in 

- filmski, ki poleg samega snemanja obsega tudi režijske postopke, ozvočenje, postprodukcijo 

ter projekcijo (Valetič in Šetina,  2002: 58). 

 

Animacijska produkcija se je pričela z Disneyjevimi kratkimi filmi o Mikiju Miški v prvi 

polovici prejšnjega stoletja. Leta 1950-1960 so bila najpomembnejša za izoblikovanje risank 

in njihovih značilnosti, ki so se skozi leta spreminjale in izpopolnjevale, v smislu napredka 

tehnologije za način izdelave risank. Že leta 1958 ustvarjalcem s pomočjo posebne tehnike ni 

bilo treba več risati vsake risbe posebej, kmalu pa so risbe začeli nadomeščati računalniki in 

digitalna animacija. Napredna računalniška tehnologija je omogočila nastanek zelo 

priljubljenega žanra, kombinacije risanega in igranega filma (Disneyjev Petrov zmaj leta 

1977, Kdo je potunkal zajca Rogerja, 1988). Začetki razvoja računalniške tehnologije za 

potrebe animacije segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je pionir računalniške 

animacije, studio Pixar, izdal prvi računalniško animirani kratki film z naslovom Luxo Jr 

(1986). Tridimenzionalna produkcija za razliko od dvodimenzionalne omogoča hitrejši in 

preprostejši nastanek risank, saj se lahko računalniški modeli likov in ostalih elementov 

spreminjajo, dopolnjujejo in množijo v neskončnost. Kljub naprednemu razvoju animacijskih 

tehnik dvodimenzionalna animacija ostaja osnova vsakega risanega filma, zelo popularna je 

tudi kombinacija obeh tehnik.  

5.2.1 RAZVOJ ANIMACIJE 

Med številnimi umetnostnimi zvrstmi je animacija še vedno ena najmlajših. Prva risanka je 

bila posneta pred manj kot sto leti, prva celovečerna risanka pa leta 1937. Mejniki razvoja 

animacije so: 

 

- 1860: Desvignes je zasnoval »zoetrope«-votlo napravo v obliki bobna, kjer so nastajale 

spremenjene sličice, ki so ustvarile privid gibanja. 

- 1883: Joseph Plateau je iznašel »fenakistoskop«- napravo, sestavljeno iz dveh diskov. Na 

spodnjem so bile posamezne reže, skozi katere je ob vrtenju obeh diskov nastal privid gibanja. 

- 1889: Thomas Edison je izumil »kinetoskop« in rodil se je film, kot ga poznamo danes. Z 

njim so postale animirane risanke ena od oblik filmske zabave.   
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- 1906: J. Stuart Blackton je za podjetje Vitagraph naredil prvo risanko na filmu. 

- 1911: Winsor  McCay iz New York Journala, poznan po liku Malega Nema, je javno začel 

nastopati v predstavi, kjer je ukazoval animiranemu in na platno projiciranemu dinozavru 

Gertijeu. Ko ga je ta ubogal, je občinstvo ponorelo. 

- 1912: Earl Hurd je iznašel metodo celuloidne podlage-ozadja ni bilo treba več risati za vsako 

filmsko sličico znova. Metoda se uporablja še danes, folije so plastične.  

- 1923: Walt Disney je prišel v Hollywood s svojimi serijami risank Alica v risani deželi, ki so 

bile kombinacija posnetkov žive igralke in animacije. 

-1928: Miki Miška je nastopil v prvem animiranem filmu s sinhroniziranim zvokom Parnik 

Willie. 

- 1937: Narejena je bila celovečerna risanka Sneguljčica in sedem palčkov po literarni 

predlogi Hansa Christiana Andersena. 

- 1958: Tehnika kserografije je bila prilagojena  za animacijo in ni bilo več treba prerisovati 

vsake risbe. 

- 1982: Don Bluth je s svojim celovečernim filmom Skrivnost čudežnega grma odprl vrata 

novemu obdobju animacije, kjer so poleg klasičnih tehnik svoje mesto dobila tudi druga 

področja likovne ustvarjalnosti. 

- 1995: Pixar, studio za računalniško animacijo, je s prvim v celoti digitalno animiranim 

celovečernim filmom Svet igrač izvedel revolucijo v industriji animacije. 

- 2000: Disneyjeva podružnica za posebne učinke The secret lab je ustvarila prvi računalniško 

animirani film Dinozaver, kjer so liki postavljeni v živo okolje. 

2001: Disneyjev studio Square USA je naredil prvi računalniško ustvarjen animirani film 

Final Fantasy s popolnoma fotorealističnimi sintetičnimi igralci. 

(Valetič in Šetina, 2002: 8,9) 

 

5.2.2 DVODIMENZIONALNI (2D) NAČIN ANIMACIJE 

 

Gre za prvo in tradicionalno vrsto animacije, ki je zelo kompleksna, zahteva veliko 

natančnosti in pozornosti. Pri tej vrsti animacije mora ustvarjalec ročno poskrbeti za vsako 

fazo posebej: najprej mora ustvariti sličice ali figurice, jih nato za vsako fazo, s katero hoče 

prikazati gibanje (en kvadratek na filmskem traku), ročno premikati in posneti.  Osnovno 

pravilo je 24 kvadratkov na sekundo, kar pomeni, da mora umetnik narisati ali pripraviti, 

premikati ali posneti 24 faz za eno samo sekundo animiranega filma.  
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Proces dvodimenzionalne animacije poteka v naslednjih fazah (Valetič in Šetina, 2002:63): 

 

A. Vsi animatorji, scenaristi, producenti in režiserji se zberejo in se v celoti pomenijo in 

dogovorijo o filmu. 

B. Zgodba je postavljena v obliki posameznih skic, ki skupaj tvorijo snemalno knjigo 

(storyboard) in v grobem skicirajo celotno vsebino. 

C. Ko je zgodba znana in snemalna knjiga končana, posnamejo govor. To nastane pred 

začetkom animacije, tako da animatorji lažje oblikujejo like glede na to barvo glasu in 

mimiko igralca. 

D. Ko je govor posnet, animatorji izdelajo osnovne skice likov. Risbe so brez barv in 

podlage. Pri nekaterih animiranih filmih je nastalo tudi več kot 50.000 skic. V večini 

studiev osnovne poteze posameznih likov (ti. ključne risbe) naredijo najboljši 

animatorji, vse ostalo nato dokončajo drugi (»in-betweeners«). 

E. Ko je celoten film zrisan na papirju, se risbe pošlje v oddelek, kjer se jih prenese na 

prosojno celuloid-acetatno folijo. 

F. Ko so zunanje obrobe likov prenesene, se te folije pošlje v oddelek barvanja, kjer like 

pobarvajo z zadnje strani folije, saj so liki z jasnejšo obrobo videti izrazitejši. 

G. Narediti je treba še podlage, ki nastanejo v akvarelni tehniki, s temperami. V 

Disneyjevih filmih so podlage upodobljene na steklenih površinah, s čimer je dosežen 

učinek zelo hitrega gibanja. 

H. Končno se lahko združene elemente fotografira. Ozadje je položeno na poseben 

podložni karton, čez se postavi like, na koncu vse prekrije steklena površina in prizor 

se  lahko posname z animacijsko kamero. 

I. Ko so vse posamezne risbe posnete, se doda govor in zvok. V tej fazi lahko film 

montirajo. 

J. Risanka je pripravljena za predvajanje. 

 

Tridimenzionalna produkcija za razliko od dvodimenzionalne omogoča hitrejši in preprostejši 

nastanek risank, saj se lahko računalniški modeli likov in ostalih elementov spreminjajo, 

dopolnjujejo in množijo v neskončnost. Kljub naprednemu razvoju animacijskih tehnik 

dvodimenzionalna animacija ostaja osnova vsakega risanega filma, zelo popularna je tudi 

kombinacija obeh tehnik.  
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5.2.3 TRIDIMENZIONALNI (3D) NAČIN ANIMACIJE 

 

V svetu animacij se v današnji dobi uporablja predvsem računalniška oprema, ki predstavlja 

jedro tridimenzionalne animacije. S pomočjo različnih računalniških tehnologij se lahko 

načrtuje, riše, barva in dodaja posebne učinke. Tako ustvarjalcem ni več potrebno ročno risati, 

barvati ali oblikovati, zato je 3D animacija veliko lažja kot 2D animacija. 

 

Proces tridimenzionalne animacije poteka v naslednjih fazah (Valetič in Šetina, 2002:65): 

A. Programska oprema: s posebno programsko opremo ustvarijo računalniške modele 

likov, ozadij in ostalih potrebnih elementov ter premikanje, ki je lastno vsakemu liku 

ali elementu zase. 

B. Animacija: ustrezna programska oprema animatorjem omogoča koreografijo 

posamezne situacije z definiranjem glavnih položajev in sekvenc, računalnik nato na 

podlagi vnesenih podatkov samodejno ustvari vmesne položaje in sekvence. 

C. Senčenje: računalniški programi dodajo vsakemu objektu površinske lastnosti, kot so 

barva in tekstura. Simulirajo lahko veliko število učinkov, kot so les, kovina, tkanina, 

steklo, koža in  lasje. 

D. Osvetljevanje: z uporabo digitalne svetlobe se posamezni prostor osvetli, podobno kot 

pri osvetljevanju gledališkega odra. 

E. Upodabljanje: končne like program upodobi tako, da predela vsako slikovno točko 

vseh posameznih prvin slike. Obdelanim podobam dodajo še zamegljen premik 

(»motion blur«), ki ustvari efekt, sicer značilen za filmsko kamero. Nato se slike 

prenese na poljuben nosilec vsebin (film, video, CD-rom idr.).      

5.3 ZNAČILNOSTI RISANKE 
 
Televizija ima vpliv na otrok fizični, socialni, kognitivni in čustveni razvoj, vendar je le-ta 

soodvisen tudi od drugih vplivov, kot so družina in sekundarno okolje. 

5.3.1 PREDNOSTI RISANKE 
 
a) Celostno učenje 

Sporočila risanke se sprejemajo vidno, slušno in čustveno. Včasih je risanka z glasovi 

igralcev je bolj prepričljiva kot branje. Ob gledanju risanke se lahko otrokom omogoči vrsto 

dejavnosti, s katerimi se spodbuja in razvija besedno inteligenco, izražanje lastnih vtisov, 
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mnenj in občutkov, vizualno prostorsko inteligenco, glasbeno inteligenco, medosebno 

inteligenco, gibalno inteligenco, s hkratnim spodbujanjem več čutil pa se zagotovi daljše 

pomnjenje. Prisotnost odraslih poveča razumevanje in učinek učenja preko televizije. 

 

b) Prihranek časa in prilaganje vsebin 

Izbiro risanke se prilagaja interesom, znanju in sposobnostim otrok - glede na cilje dejavnosti 

se lahko izbira gledanje celotne risanke ali samo odlomka risanke.  

 

c) Sinhronizacija 

Otroci se lahko popolnoma osredotočijo na dogajanje na zaslonu. Sinhronizirali naj bi 

vrhunski igralci, ki ustrezajo likom, saj tako ohranijo kakovost risanke. Govor naj bi bil 

usklajen s premikanjem ustnic lika, igra pa je prepričljiva. 

 

d) Prikaz gibljive slike 

Slika zamenja tisoč besed, kar pomeni, da je bolj nazorna in jasna kot besede. Učinek gibljive 

slike je zato toliko večji. Ob pravljicah, prenesenih na filmski trak, lahko opazujemo besedno 

in nebesedno razumevanje. 

 

e) Zanimivi vizualni učinki 

Vsebino pravljice popestrijo, ker so na ekranu prikazani čarobni učinki, ki jih v realnem svetu, 

zaenkrat,  ne moremo doživeti. 

 

f) Potreba po zabavi 

Pri gledanju televizije iščejo mladi zabavo in potrditev s strani vrstnikov. Zadovoljiti skušajo 

potrebo po veselju, domišljiji, sprostitvi.  

 

g) Reševanje problemov 

Pogovor lahko spodbudi otroke, da razčistijo s svojimi vrednotami. Pri tem čutijo, da se lahko 

odprto in brez zadržkov pogovorijo o svojih težavah (Erjavec, Volčič, 1999:71). 

 

h) Medkulturnost 

Mediji povezujejo različne kulturne in vedenjske vzorce. Vplivajo na velike skupine ljudi, 

odpravljajo meje med narodi in državami ter vzpostavljajo globalno kulturo (Erjavec, Volčič, 

1999:71). 
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5.3.2 POMANJKLJIVOSTI RISANKE 
 
a) Fizična nevzdržljivost 

Otroci, ki prekomerno gledajo televizijo (nad 20 ur tedensko) ne morejo opraviti osnovnega 

testa vzdržljivosti. Sedeč življenjski stil vpliva na fizično zdravje in razvoj možganov. Taki 

otroci imajo prekomerno težo, neprimerne prehranjevalne navade in manj telovadijo. 

 

b) Pasivnost gledalcev 

Gledanje televizije brez pogovora, analize in kakršnekoli dejavnosti ne zahteva istega 

miselnega napora kot branje, pisanje in učenje. Ravno komercialne televizije so tiste, ki jih 

otroci največ gledajo, saj le-te od njih ne zahtevajo posebnih veščin in znanja. 

 

c) Slabše jezikovne in bralne sposobnosti 

Na sposobnost razmišljanja in vzročnega povezovanja vpliva razvitost jezikovnih veščin v 

zgodnjem otroštvu. Pri otroku, ki prekomerno gleda televizijo se najprej opazi skromno 

besedišče. Jezik ima v risanki manjšo vlogo, kot jo ima pri tiskani besedi.  

 

d) Enosmerna komunikacija 

Televizija prenaša sporočila, ne more pa jih sprejemati. 

 

e) Zmanjševanje pogovarjanja 

Pečjak (1994) pravi: »Pretirano poslušanje in gledanje medijev zmanjšuje pogovore v 

družinah in drugih prvotnih skupinah. Ljudje se sicer združujejo, vendar imajo malo stikov.« 

Med gledanjem programa se družina o videnem ne more pogovarjati, saj programa ne morejo 

ustaviti in prekiniti. 

 

f) Nerazvita domišljija 

Prekomerno gledanje televizije povzroča, da se otroci vedno manj igrajo. Televizija spodbuja 

igro posnemanja, saj se otroci igrajo z igračami, narejenimi po likih v risanki. Posnemajo 

stereotipne vloge, ki jih omejujejo, ponavljajo fraze iz risank, premalo pa uporabljajo svoj 

ustvarjalni jezik Težava je v tem, da je televizija vizualni medij, zato je besedilo zanemarjeno, 

saj ga nadomesti slika. Gledanje televizije naj bi bilo omejeno, da se spodbudi otrokova lastna 

domišljija in ustvarjalna igra.  
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g) Nasilje 

Otroci so izpostavljeni gledanju nasilja na televiziji, tudi v risankah. Neposredno po gledanju 

nasilnih prizorov se pri otrocih poveča agresivnost. Starši se morajo nujno pogovoriti z 

otrokom. Ključno je prepričati otroka, da nasilje ni rešitev. Mlajše otroke nasilni prizori zelo 

prestrašijo. 

 

h) Slabo razpoloženje 

Vsakdanje posedanje pred televizorjem nekaterim ljudem slabša razpoloženje. Postanejo 

lahko manj sproščeni, pogosto so žalostni, razdraženi in osamljeni. 

 

i) Nezmožnost izkazovanja čustev 

Jezik v risankah velikokrat zamenja slika, zato so jezikovne zmožnosti otrok omejene. Ker ne 

razvijejo sposobnosti razumevanja verbalne pripovedi, ne morejo razviti sposobnosti 

upovedovanja lastne izkušnje. To pa kaže na nezmožnost izkazovanja čustev. 

 

j) Negativno  zaznavanje samega sebe 

Televizija usmerja otroka v zunanji svet in manj v notranji svet. Odvrača ga stran od 

ustvarjalnega dela. 

 

k) Preveč informacij naenkrat 

Pasivni gledalec lahko spremlja le izgled risanega junaka, pozabi pa spremljati govor drugih 

risanih likov. Zaradi zmede odvrača pozornost zaradi več informacij hkrati. 

 

i) Podnapisi 

Zaradi cenejših stroškov izdelave je risanko lažje opremiti s podnapisi kot sinhronizirati. 

Besedila pod sliko odvračajo pozornost z dogajanja na zaslonu, mlajši otroci podnapisov niso 

zmožni prebrati, zato izgubijo pomembne informacije. To jih odvrne od branja, zato 

spremljajo sliko, ne da bi vedeli, kaj se zares dogaja na zaslonu. Podnapisi imajo za starejše 

otroke obenem prednost: spoznavajo lahko tuj jezik in se ga mimogrede naučijo, slišijo lahko 

tudi izvirno glasbo. 

 

Velikanska prednost pravljice v primerjavi z risanko je v razvoju otrokove domišljije in 

ustvarjalnosti ter razvoju jezikovnih sposobnosti. 



 32 
 

6 WALT DISNEY 

Izrazi, kot so Walt Disney, Disneyjeve risanke, junaki Disneyjevih filmov, Disneyland itd. so 

poznani zaradi ameriškega podjetnika in animatorja Walta Disneyja.  Poleg tega, da je Walt 

Disney danes kulturna in nacionalna ikona v Združenih državah Amerike, je njegovo ime je 

poznano po celem svetu.  

  

6.1 BIOGRAFIJA 

 

Walt Elias Disney se je rodil 5. decembra 1901 v Chicagu. Walt je bil četrti od petih otrok v 

družini, imel je tri starejše brate in mlajšo sestro. Večino otroštva je preživel na deželi v 

Missouriju, vendar je morala družina majhno nedonosno kmetijo prodati in se preseliti v 

Kansas City, kjer so se ukvarjali s prodajanjem časopisov (Finch, 1999:10).  Walt in njegov 

brat Roy sta morala dan za dnem raznašati časopis dva tisoč naročnikom, nista pa za to 

dobivala plačila. Poleg raznašanja je Walt začel dostavljati še jajca in mleko, zato ni mogel 

več obiskovati šole. Ves zaslužek je moral dajati očetu Eliasu. Kljub očetovemu 

nasprotovanju, se je uril v risanju. Ko se je družina leta 1917 preselila v rodni Chicago, se je 

Walt vpisal v srednji šolo, kjer je risal za šolski časopis. Leta 1919 se je vrnil v Kansas City, 

kjer se je lokalnem studiu za oglaševanje zaposlil kot karikaturist. Po naključju je dobil službo 

kot sodelavec pri risanju animiranih filmov in spoznal sodelavca Ubba Iwerksa, s katerim sta 

ustanovila svoje podjetje. Ker sta kmalu bankrotirala zaradi neuspeha, sta se pridružila ekipi v 

Kansas City Film Ad-u, kjer sta ustvarjala oglase in animirane šale imenovane Newmanovi 

smehogrami (Newman Laugh-o-grams). Walt Disney se je kmalu osamosvojil in obdržal ime 

Laugh-o-gram Studio (Finch, 1999: 17).  Nastale so številne risanke po pravljičnih predlogah, 

kot sta Pepelka (Cinderella, 1922), Rdeča Kapica (Little Red Riding Hood, 1923) in Alica v 

deželi risanega filma (Alice in Cartoonland, 1924-1927).  Alica v deželi risanega filma je bila 

serija pravljičnih risank z živo igralko, ki je igrala pred belim platnom, kamor so kasneje 

narisali animirane figure. Zaradi finančne stiske filma ni uspel dokončati, zato se je s 

polovičnim izdelkom in le nekaj dolarji odpravil v Hollywood v Kalifornijo. Alico v deželi 

animiranega filma je uspel prodati nekemu producentu, z zasluženim denarjem je najel manjši 

studio, kupil rabljeno kamero ter s prijateljem najel nekaj asistentov. To je bil začetek 

oblikovanja imena Disney.  
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6.2 KORPORACIJA WALT DISNEY 

Korporacija Walt Disney je finančno ena najuspešnejših medijskih korporacij na svetu. Je 

tretja največja korporacija medijske in zabavne industrije na svetu. Je lastnica več kot 

petnajstih zabaviščnih parkov in letovišč, mnogih blagovnih znamk potrošniških izdelkov, 

velikega števila produkcijskih in distribucijskih hiš, televizijskih in kabelskih mrež in 

programov, radijskih založb in knjižnih založb. Disney torej ni le medijska korporacija, ki 

ljudi razveseljuje z risankami. Filmsko produkcijo je uspešno združila z zabavno industrijo in 

tako poslala sinonim za potrošniško družbo (Smoodin, 1994:2).  Ravno Walt Disney 

korporacija je postavila temelje sodobni množični kulturi, zabavni industriji in sodobnim 

trendom kapitalistične potrošniške družbe. Disney velja za ameriško kulturno ikono. Njegovi 

filmi so preplavili ves svet, zato ima podjetje velik vpliv na risano produkcijo.  

Začetki korporacije Walt Disney segajo v leto 1923, ko je ustanovitelj Walt Elias Disney 

(1901-1966) svoj prvi kratki risani film o Miki Mišku spravil na veliko platno. Pet let kasneje 

je nastala prva risanka o Miki Mišku z animiranim zvokom imenovana Steamboat Willie 

(1928). 

Decembra 1937 je nastala prva celovečerna risanka na svetu, Sneguljčica in sedem palčkov 

(Snow White and Seven Dwarfs), ki je doživela velik uspeh tako med gledalci kot med kritiki. 

Podjetje je postalo vodilno na področju dvodimenzionalnih risanih filmov. Ko je od leta 2003 

postal uspeh dvodimenzionalne animacije vprašljiv, se je korporacija Walt Disneyja 

osredotočila na izdelovanje televizijskih animacij za video, ki je bilo cenejše, prineslo pa je 

več dobička. Korporacija ni obogatela le na račun risank, saj večino dobička prinašajo 

potrošniški izdelki, na katerih so upodobljeni risani junaki. Zaradi uspešnih risank so bili 

Disneyjevi junaki izjemno priljubljeni, zato so se potrošniški izdelki prodajali bolje, kar je 

pomenilo, da so imeli trgovci večji dobiček. S tem namenom so začeli ustanavljati tematske 

parke z imenom Disneyland. Prvi je bil zgrajen v Kaliforniji leta 1955. V tematskih parkih so 

ponujali srečanje s priljubljenimi liki in izdelke s podobami teh likov, predvsem pa zabavo. 

Disneyjev govor ob odprtju prvega Disneylanda7: 

"To all who come to this happy place - welcome. Disneyland is your land. Here age relives 

fond memories of the past and here youth may savor the challenge and promise of the future. 

Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created 

America. With the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank 

you."  

                                                 
7 http://history1900s.about.com/od/1950s/qt/disneyland.htm; pridobljeno s svetovnega spleta 16. marec 2011 

http://history1900s.about.com/od/1950s/qt/disneyland.htm
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 ("Vsem, ki pridejo na ta srečen kraj – dobrodošli. Disneyland je vaša dežela. Tukaj starost 

obuja lepe spomine iz preteklosti in tukaj sme mladost uživati izziv in obljubo prihodnosti. 

Disneyland je posvečen idealom, sanjam in trdnim dejstvom, ki so ustvarili Ameriko. Z 

upanjem, da bo postal vir radosti in navdih vsemu svetu. Hvala.") 

 

6.3 CELOVEČERNI ANIMIRANI FILMI 

 

Ko je Disney ugotovil, da mu bodo celovečerni risani filmi omogočili finančno stabilnost 

studia in hkrati poslovno rast, je z njimi uspešno nadaljeval. Skoraj vsak risani film v 

naslednjih letih je tehnično bolj dovršen od prejšnjega. Do druge svetovne vojne je izdal nekaj 

filmov, ki veljajo za risane klasike: film o leseni lutki z imenom Ostržek (1940), slonček 

Dumbo (1941), film o srnjačku z imenom  Bambi (1942) ter glasbeni film Fantazija (1940). 

(Valetič in Šetina, 2002). Disney je med drugo svetovno  vojno deloval na področju  

propagandnih in izobraževalnih risanih filmov, po vojni pa se je spet lotil pravljične tematike. 

Nastajati so začeli risani filmi, med njimi so še vedno popularna Pepelka (1950),  Alica v 

čudežni deželi (1951), Peter Pan (1953), Dama in Potepuh (1955), Trnjulčica (1959) in 

mnogi drugi uspešni filmi (Finch, 1999). Še pred koncem produkcije Knjige o džungli (1984) 

je Walt Disney umrl za pljučnim rakom, zato je bil to zadnji film, pri katerem je sodeloval. Po 

njegovi smrti je imelo podjetje velike težave z iskanjem primernega naslednika, vendar je 

kljub temu nastalo mnogo risank: Mačke iz visoke družbe (1967), Robin Hood (1973) in 

Medvedek Pu (1977). Podjetje je leta 1984 dobilo novo vodstvo, predsednika Michaela 

Eisnerja in direktorja Franka Wellsa. Še vedno je bilo kot podjetje eno vodilnih na področju 

dvodimenzionalnih risanih filmov, domislili so si  tudi kombinacijo igranega in risanega filma 

v Kdo je potunkal Zajca Rogerja? iz leta 1988, sledile pa so nove uspešnice risanih filmov: 

Mala morska deklica (1989),  Lepotica in zver (1991), Aladin (1992), sledila je najuspešnejša 

risanka vseh časov Levji kralj (1994), Pocahontas (1995), Notredamski zvonar (1996), 

Herkules (1997), Mulan (1998), Tarzan (1999) idr.  Ker je vodstvo vedelo, da se tehnologija 

razvija, so začeli razvijati tudi produkcijo in posegali po digitalni animaciji. Prilagodili so se 

moderni generaciji otrok, ki so jih zanimale blagovne znamke ter aktualna družbena 

vprašanja. Kot kombinacija klasične in digitalne animacija so nastali še trije risani filmi 

Atlantida (2002), Lili in Žverca (2002) in Planet zakladov (2002). 
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6.4 ZAŠČITNI ZNAK MIKI MIŠKA 

 

Večina biografij pravi, da si je Disney zamislil lik miška na poti iz New Yorka, vendar 

obstajajo dvomi, če si ga je res izmislil on ali njegov sodelavec Iwerks (Finch, 1999: 25). 

Mišek je bil prvotno poimenovan Mortimer, kasneje ga je pa Lillian Disney preimenovala v 

Miki Miška (Mickey Mouse). Prva 

krajša risanka je o mišku je nosila 

naslov Plane Crazy (Preprosto nor), 

ki je bil nemi film. Disney je hitro 

sprevidel, da bo v prihodnje uspel, če 

doda zvok v neme filme. Tako je začel 

z novim Mikijevem projektom: 

risanko, ki bi vključevala zvok in 

glasbo.  

   Slika 2: Walt Disney in Miki Miška 

6.5 KRITIKE RISANIH ANIMIRANIH FILMOV 

PRODUKCIJE DISNEY 

Običajno so animacije mešanica različnih žanrov: vesterna, znanstvene fantastike, 

pustolovščine, fantazije in družinskega žanra. Podjetje Disney običajno ustvarja v 

tradicionalnem žanru (animiran mjuzikal) in uporablja pravila pravljic, da lahko jasno loči 

dobro od zla, hkrati pa želi ohraniti politično senzibilnost. Moralne zgodbe so naletele tako na 

pozitivne in negativne kritike, kar se nanaša na polisemično naravo njegovih tekstov, ki 

kažejo navzven pozitivno naravnanost (Ward, 2002: 115).  

Disneyjeve animacije ostajajo naivne in otroške (Artz, 2002), vsebujejo zgodbe, ki so 

otrokom nekoristne, saj povzročajo družbeno neprogresivnost (Bell, Haas, Sells, 1995:12). 

Pravzaprav gre za produkt odraslih, narejen za masovno potrošnjo in promocijo. Produkcija se 

namenoma izogiba kulturno nepriljubljenim in kontroverznim temam, z animacijami širi 

potrošniške vrednote in ideologijo, ki podpira globalizacijo kapitalizma (Zipes, 2011:18). 

Razlogi, ki določajo Disneyja za pomembnega socializatorja otrok so: komunikacijska moč 

animacije, pripovedni realizem in dominacija v filmski industriji za mlajše. Zgodbe vedno 

vsebujejo večne teme, kot so staranje, osebna odgovornost, iskanje pripadnosti in sreče. 

Realna dejstva so malokrat prikazana naravno in zgodovinsko, saj je ravno prilagajanje 

realnosti, iz katere se povzema,  značilnost animirane tehnike. Izkrivljena dejstva zavijajo v 
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zelo realistično vizualno podobo. Vsaka zgodba prikazuje le nekatere like, dogodke in 

poglede, ki zabavajo in sporočajo želeni pomen. V vseh? pripovedih se zgodba odvija preko 

dejanj in dialogov glavnih likov, zato s tem zatirajo druge like kot manj pomembne in 

nezabavne, nezanimive in celo dolgočasne. Disney se že od Sneguljčice naprej zanaša na 

osnovno formulo pri ustvarjanju animiranih filmov. Sporočilo klasične pravljice prilagodijo, 

da lahko spodbudijo ideale konservatizma, patriarhata in purizma.  Čeprav se je skozi leta 

predstavitev spreminjala, da se je bolj približala sodobnemu občinstvu, je osnovna formula 

ostala. Preko vizualnih metafor, naturaliziranih scen in prepričljive glasbe predstavi mešanico 

kulturnih kodov, prevzetih iz tradicionalnih zgodb. To udobje nudijo prijazni živalski liki v 

glavnih vlogah, uvodni komentarji in komični stranski liki. Kulturna bližina stereotipov 

omogoča hitrejše sprejemanje Disneyjevih vrednot, kar lahko vpliva na bodoče socialne 

interakcije otrok (Artz, 2002). 

Klasična Disneyjeva predstava je precej preprosta in podobna klasičnim literarnim 

pravljičnim predlogam, iz katerih je Disney črpal svojo tematiko. Vire je iskal pri mitih, 

legendah in znanosti (Hercules, Mulan, Atlantida), zgodbe so bile tudi originalne ( Dinozaver, 

Lili in Žverca, Medvedja brata), največkrat gre pa za adaptacije literarnih predlog. Navdih je 

našel pri basnih, karikaturah, satirah, glasbenih in nemih komedijah, ameriških stripih idr. 

 

Disneyjevo pripoved se lahko strne v štiri faze (sledi razlaga na primeru Trnjulčice):  

A: začetno stanje (predstavitev glavnega junaka, v tem primeru gre za dojenčico Auroro; vile 

ji ob krstu polagajo v zibko magična darila). 

B: vpeljava antagonista, ki ruši »status quo« (pojavi se zlobna in jezna čarovnica, ker ni bila 

povabljena k obredu, napove dojenčici njeno usodo: pri 16. letih se bo zabodla v iglo in bo 

umrla).  

C: napoved ali začetek rušenja »status quo« (zadnja vila omili urok, Aurora bo le zaspala, 

dokler je ne zbudi poljub njej namenjene ljubezni. Kralj ukaže sežgati vse kolovrate, vendar 

čarovnica na 16. rojstni dan uspe privabiti Auroro na podstrešje, kjer se zbode v kolovrat in 

zaspi za 100 let). 

D: a) ustavitev rešitve (princ s svojim poljubom prebudi Auroro)  

     b) vzpostavitev »status quo« ali presežek prvotnega stanja ( Aurora se poroči s princem) 

(Pohar, 1999:53) 

 

Disney je preuredil mitološka razmerja in na novo definiral pravljičarstvo. Ameriški 

disneyjevski mit je vztrajen moški, predan trdnemu delu, pravičnosti in zanesljivosti, v večini 
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primerov je predstavljen skozi ženske oči. Ženske so prikazane kot gospodinje, moralne 

inštruktorice in skrbnice, ki se dokazujejo z gospodinjenjem. Za moškega je sprejemljiva, če 

je uspešna. Tovrsten odnos med moškim in žensko se zrcali med literarno predlogo in 

Disneyjevo animacijo. Nedolžnost zgodb je spodbujal tudi sam Walt Disney, saj je 

animatorjem zapovedoval, da morajo biti zgodbe ljubke (Artz, 2002). Pisana zunanja podoba 

animacij stimulira otrokove čute, zato se na pomen zgodbe odzivajo kognitivno in psihološko. 

Disneyjev idealizirani svet temelji na spretnosti animiranja. Dobri liki imajo mladostne 

poteze, velike oči, okrogla lica, narisani so z okroglimi, mehkimi, nežnimi in svetlimi 

linijami. Kot nasprotje so negativni liki narisani z ostrimi koti in linijami. Navadno so 

povečani in običajno temačni. Vse te značilnosti vzbudijo določene psihološke odzive in 

nagnjenja do subjektov. Z animacijami Disney ustvarja svoje magično kraljestvo, saj imajo v 

primerjavi z igranimi filmi več kreativne svobode, manj ovir in več tehnične zmogljivosti 

(Artz, 2002). 

Disney je ikona ameriške kulture in družinskih vrednot. Celo šolski sistemi in javne knjižnice 

kupujejo Disneyjeve risanke. Animacijski dodatki, kot so glasba, knjige in obleke s potiski 

junakov, so preplavili cel svet.  Kar dela Disneyja edinstvenega je, da njegovi produkti nimajo 

le komercialnega pomena ampak daje produktom tudi dušo. Njegovi filmi, oddaje in parki 

izkoriščajo hrepenenje, željo ljudstva do življenja v svetu miru in lepote. Utopičen čas in 

prostor omogočata ljudem, da si za trenutek ustvarijo svoj čas in prostor, kakršen bi lahko bil.  

Disneyjeve celovečerne risanke ponujajo optimistično ameriško vizijo sveta, kjer sta cenjeni 

svoboda in neodvisnost. Prikazujejo svet, kjer je osebno žrtvovanje nagrajeno, sebičnost 

kaznovana, nadnaravne moči so cenjene. Lopovi, podleži in zle sile se razlikujejo od ostalih 

po obnašanju in zunanjem izgledu, narisani so drugače od ostalih likov, pogosto kažejo očitne 

znake precenjevanja samega sebe. Jack Zipes8 trdi, da je Disney postavil standarde za 

pravljične filme v svetu kinematografije (Zipes, 2011). Noben studio ali filmski ustvarjalec ne 

more izzvati Disneyjevega studia v smislu distribucije in trga s področja pravljičnih filmov. 

Razširjena privlačnost animiranih klasik produkcije Disney je prinesla razprave množičnih 

medijev v kraljestvu pravljic. Otroci so se nekoč naučili veliko različic njihovih najljubših 

pravljic preko klasičnih knjig, medtem ko današnja mladina pozna le Disneyjeve pravljice. 

                                                 
8 Jack Zipes je profesor na Univerzi v Minnesoti, ki je leta 2011 izdal knjigo Enchanted Screen: The Unknown 
History of Fairy-Tale Films (Začarano platno: Nepoznana zgodovina pravljičnih filmov). Profesor nemškega 
jezika in primerjalne književnosti je strokovnjak za otroško literaturo. Je poznavalec in analitik na področju 
pravljic in sodobnih oblik pripovedovanja. Izdal je tudi naslednje knjige: Breaking the magic spell (2002),  Fairy 
tale as a myth, myth as a fairy tale (1994), Don't bet on the prince (1993), Why fairiy tales stick: the evolution 
and relevance of a genre (2006).  
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Večina otrok in odraslih vidi Disneyjeve verzije kot najbolj pravilen prikaz klasičnih pravljic, 

saj originalne predloge sploh ne poznajo. 

Disney je spremenil potek zgodb zaradi ekonomskega uspeha, v zgodbe je dodal ameriške 

družinske vrednote. Zipes pravi, da Disney izdeluje zgodbe, ki se nanašajo na veliko množico 

ljudi vseh starosti in socialnih položajev v družbi. Pri tem poskuša narediti karakterje in 

ozadje čim bolj življenjske, kot so v resnici. Vsak risani film definira dobro in zlo. Mnogi zli 

liki so uničeni, medtem ko se heroji učijo na svojih napakah in so jim te napake na koncu 

oproščene.  

Največ kritik je namenjenih: 

a) Stereotipom:  

Raziskava, ki jo je naredila Apalaška zvezna univerza pod vodstvom Doris Bazzini, je zajela 

163 karakterjev iz risanih filmov, ki so človeška bitja, identificirana z imenom. Animirani 

junaki so bili ocenjeni glede na fizični izgled, nasilnost, dobroto in inteligentnost. Raziskava 

je pokazala, da so privlačne osebe imele višjo inteligentnost, nižjo stopnjo nasilnosti in boljšo 

moralno vrlino. Osebe, ki so fizično privlačne, imajo pozitivne izide na koncu filma ter večjo 

možnost, da so romantično vpletene.  Tako npr. Notredamski zvonar, ki ni fizično privlačen, 

na koncu ostane nesrečno zaljubljen, medtem ko razne princese, označene s pridevniki young, 

beautiful, white, na koncu dobijo princa, s katerim se poročijo.  

b) Podobi ženske: 

Ženske iz prejšnjega stoletja so prikazane kot gospodinje, ki doma skrbijo za 

gospodinjstvo (Pepelka, Sneguljčica, Lepotica itd.) Klasični Disney je dohitel 21. stoletje 

in začel umikati podobo ženske kot matere in gospodinje, v ospredje pa postavlja 

sodobnejšo podobo. To sta tip nove ženske, ki je ob skrbi za družino aktivna tudi na 

drugih področjih  (Meet the Robinsons) in tip neodvisne ženske, ki je pri odločitvah ne 

more ovirati nihče (Mulan, Rapunzel). 

c) Podobi matere: 

Pojem družine v Disneyjevih animacij zbuja različne polemike, saj je le-ta enostarševska. 

Mati je večinoma odstotna, mrtva ali zlobna.  Nekatere feministke menijo, da mati manjka 

ravno zaradi dramatičnega učinka: če bi matere vodile glavne junake, ne bi bilo zapletov v 

filmih. Druga teorija govori o tem, da se je Walt Disney počutil krivega za materino smrt. 

Walt je namreč svojima staršema kupil hišo, v kateri se je po enem mesecu zgodila 

nesreča: zaradi zastrupitve s karbonom je umrla Flora Disney. Walt se je počutil krivega, 

saj je on kupil hišo, v kateri je nato umrla. Do njegove smrti ni hotel spregovoriti o lastnih 

občutkih glede svoje matere. Resnica je, da je večina otroških literatur že v osnovi brez 
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lika matere, Disney je le adaptiral pravljico na filmsko platno. Aspekt otroka brez matere 

je bil že vključen v literarno predlogo.   

d) Rasizmu: 

Večina Disneyjevih junakov je belcev. Vloga sužnjev in delavcev je pripadala črncem in 

Indijancem (tako v Dumbu najdemo prizor, kjer črni delavci prepevajo »We work all day, 

we work all night«, v Pocahontas so Indijanci prikazani kot nižji sloj, ki se morajo 

ukloniti belcem itd.) Šele leta 2009 je studio Disney izdal prvi risani film, kjer je glavna 

oseba črnka (The princess and the frog). 

 

 

Prikazane podobe žensk in moških v risankah lahko otroci pogosto dojemajo kot realne in 

edine prave. Pomembno je, da se taka korporacija, kot je Walt Disney, zaveda tega 

dejstva, saj lahko le z neseksističnim in premišljenim prikazovanjem spolov vpliva na 

pravilno razumevanje spolov v resničnem svetu.  Otroci ne opazijo ponavljajočih zgodb, 

ki so narejene po enakem načelu (žensko mora rešiti moški, da je lahko srečna).   

Pomembnost Disneyjevim filmom daje občinstvo, sestavljeno iz najmlajšega dela 

populacije- otrok. Otroci v vrtcu še nimajo razvitega kritičnega mišljenja, svoje videnje 

sveta šele oblikujejo, zato so najbolj dojemljivi za medijske vplive. Otrokom so risanke 

všeč zaradi barvitosti in razgibanosti animacij, preprostih pesmi ter ljubkih likov in mitov, 

ne pa toliko zaradi vsebin. Med odraščanjem postane vsebina pomembnejša od izgleda 

risanke, zato take risanke otroci prerastejo.  
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7 EMPIRIČNI DEL 
 

7.1.1 Opredelitev problema 

 

V otroškem obdobju spozna otrok množične medije preko pravljic. Pravljica je namreč 

literarna zvrst, ki je v dobi od 4. do 10. leta otrokova priljubljena literatura (Bühler v 

Kordigel, 1999, str. 41). Z rednim branjem in ustreznimi gradivi, ki spodbujajo aktivno 

sodelovanje, starši spodbujajo otrokovo pismenost. Zgodnje predšolsko glasno branje v 

družini in pozitiven odnos do branja vplivata na otrokov razvoj bralne sposobnosti Risanke 

otrokom omogočajo sodobno avdio-vizualno predstavitev pravljic, vendar niso vedno 

kakovostne in primerne. Branja in pripovedovanja v živo ne smemo zapostaviti, saj poznajo 

otroci včasih le risanke, ne pa (literarne) pravljice v knjižni izdaji. Prav zato je zelo 

pomembno, da starši in vzgojitelji vedo o podobnostih in razlikah med otrokovim »branjem« 

in doživljanjem čiste besedne pripovedi ter otrokovim dojemanjem risank ter filmskih različic 

pravljice (Grosman, 1998, str. 52). Novi tehnološki napredki in animacijski postopki 

omogočajo raznovrstne izdelave animiranih filmov, ki lahko nastanejo na podlagi pravljic.   

Veliko vzgojiteljic v vrtcih izraža nenaklonjenost do risank, predvsem risank produkcije 

Disney. Gre za produkcijsko hišo Walt Disney Studios, ki je  animirane risane filme, kot so 

Sneguljčica (1937), Ostržek (1940), Trnuljčica (1959), Knjiga o džungli (1967), Mala morska 

deklica (1989), Aladin (1992), Meč v kamnu (1993), Herkul (1997), Princesa in žabec (2009) 

ter mnoge druge zasnoval na podlagi literarnih predlog, ki jih bom podrobneje predstavila v 

diplomskem delu.  Disney je v animiranih risanih filmih zadržal ključne ideološke funkcije, ki 

so krepile patriarhalne pojme (Zipes, 19, str. 89). Mlade junakinje kot so Ariela, Bella, 

Cassandra in Sneguljčica so prikazane kot belke- bledolične in nemočne ženske, ki 

potrebujejo osebo, ki jo zaščiti in rešuje- večinoma so ti rešitelji moškega spola (princ reši 

Pepelko, Sneguljčico, Trnuljčico). Tradicionalno oz. stereotipno v območju domačijskosti 

prikazuje ženske osebe, podobo in vlogo matere predstavlja tradicionalno  in jim ne posveča 

uravnotežene zastopanosti in enakih možnosti v pravljicah.   

 

Preveriti želim »bralne« interese otrok: po katerih vrstah pravljic največ posegajo, katere 

lastnosti so odločilne pri izbiri določene pravljice, ali starši poudarjajo pogovor po 

obravnavanju pravljice ali risanke.  Zanima me, če lahko z obravnavo pravljic v vrtcu vplivam 

na otrokove interese. Problem in namen raziskovalne naloge je narediti tudi kronološki 
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seznam Disneyjevih celovečernih animiranih risanih filmov, nastalih na osnovi literarnega 

besedila oz. modela ljudske (J. in W. Grimm) in avtorske (H. C. Andersen) pravljice, ki bo 

vseboval podatke o literarni predlogi, letu izdaje animiranega celovečernega filma in spolu 

glavne osebe. Zanimajo me »bralni« interesi otrok, saj hočem ugotoviti, po katerih pravljicah 

starši in otroci najraje posegajo. Rezultate bom pridobila s pomočjo anketnega  vprašalnika in  

s samo reakcijo otrok ob branju pravljic in ogledu celovečernih animiranih filmov Walta 

Disneyja. S pravilnimi pristopi in metodami lahko otrokom, starim od 5 do 6 let, predstavim 

ljudsko, avtorsko in sodobno pravljico na razumljiv način v različnih medijih.  

 

7.1.2 Cilji diplomske naloge 

Prikazati želim, da lahko po večmesečni obravnavi (branju in/ali pripovedovanju) pravljic 

ter ogledu risank motiviram in spodbujam na seznam otrokovih kakovostnih in hkrati 

priljubljenih pravljic in risanih animiranih filmov.    

Glede na predmet in problem raziskave, si postavim naslednje cilje: 
 

• Raziskati, katere vrste pravljic predšolski otroci od 3.-6. leta najraje poslušajo. 

• Predstaviti, katere lastnosti so staršem pomembne pri izbiri pravljice in risanke. 

• Ugotoviti, kako predšolski otroci doživljajo pravljico in animirani risani film posnet 

po literarni predlogi.  

• Raziskati, kateri stereotip prevladuje v animiranih celovečernih filmih produkcije 

Disney Studios v vlogi junaka. 

7.1.3 Raziskovalne hipoteze                 

Glede na postavljene cilje, želim preveriti naslednje hipoteze: 
 
• Na anketnih vprašalnikih je pred obdobjem intenzivne obravnave na seznamu 

»branih« knjig več naslovov knjig sodobnih avtorjev kot pa ljudskih in avtorskih 

pravljic. 

• V anketnih vprašalnikih je na seznamu več risanih animiranih filmov in manj pravljic, 

ki so nastale na osnovi motiva ljudske ali avtorske pravljice, ki jih lahko povežem s 

produkcijo Disney. 

• Starši imajo pri naštevanju naslovov ljudskih in avtorskih pravljic več težav kot pri 

naštevanju naslovov animiranih filmov. 

• Staršem je pri izbiri pravljic pomemben zunanji videz knjige in ilustracije. 
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• Na izbiro risanih filmov je najbolj pomembna dolžina in sinhronizacija samega 

risanega filma. 

• V večini izbranih animiranih filmov produkcije Disney Studios bodo glavne osebe 

moškega spola. 

 

7.1.4 Raziskovalna metoda 

Pri diplomski nalogi uporabim opisno oz. deskriptivno metodo in kavzalno-

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

Vzorec: v raziskavi s pomočjo anketnega vprašalnika uporabim slučajnostni, priložnostni 

vzorec, ki zajema 10 staršev in njihove otroke, stare od 5-6 let. Otroci obiskujejo 

podružnični vrtec v vasi Senožeče, vse anketirane družine živijo v okoliških vaseh.  

Pripomočki: uporabim anonimni vprašalnik, ki ga izpolnijo starši otrok v drugem 

starostnem obdobju (5-6 let). Anketni vprašalnik je anonimen in prostovoljen, izpolnjujejo 

ga meseca decembra in meseca marca (ponovno anketiranje).  Sestavljen je iz šestih 

vprašanj zaprtega tipa in dveh vprašanj odprtega tipa. Pri raziskavi z desetimi otroki 

uporabim prilagojen intervju. Zajema štiri vprašanja, ki se nanašajo na ime glavne osebe, 

naštevanje stranskih oseb v zgodbi, pojavu in vlogi matere v zgodbi ter opisu, kako se 

zgodba konča. 

 

7.1.5 Postopek zbiranja podatkov:  

1. faza: starši desetih otrok, starih od 5-6 let, v mesecu novembru izpolnijo in odgovorijo 

na vprašanja v anketnem vprašalniku.  

2. faza: s študijem domače in tuje literature izdelam kronološki in abecedni seznam 

celovečernih animiranih filmov produkcije Disney Studios ter poiščem literarne predloge. 

3. faza: s skupino desetih otrok v vrtcu štiri mesece intenzivno obravnavamo ljudske, 

avtorske in sodobne pravljice (razmerje pravljic je odvisno od rezultatov v anketnih 

vprašalnikih). 

4. faza: starši po štirih mesecih intenzivne obravnave pravljic spet rešijo anketne 

vprašalnike.  

5. faza: Z  desetimi otroki, starimi 5-6 let, ki sestavljajo polovično skupino v vrtcu 

Senožeče od začetka novembra do konca marca intenzivno izvajam dejavnosti, povezane 

z obravnavo pravljic v različnih mediji (branje in pripovedovanje pravljic, gledanje risank, 
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poimenovanje naslova pravljice glede na naslovnico knjige). S pomočjo prilagojenega 

vprašalnika za otroke podrobno obravnavam tudi 5 risank produkcije Disney Studios, ki 

temeljijo na literarnih predlogah: 101 dalmatinec (Dodie Smith, 1956), Aladin (Antoine 

Galland, 1703), Knjiga o džungli (Rudyard Kipling, 1894), Lepotica in Zver (Jeanne-

Marie Le Prince de Beaumont, 1756), Mala morska deklica (Hans Christian Andersen, 

1837), Trnuljčica (Charles Perrault, 1697). 

7.1.5 Postopek obdelave podatkov: 
 Obdelava podatkov bo potekala na nivoju deskriptivne statistike, pri kateri bom uporabila 

prikaz atributivnih spremenljivk s frekvencami in odstotki ter osnovno deskriptivno 

statistiko numeričnih spremenljivk. 
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7.2 SEZNAM ANIMIRANIH RISANIH FILMOV 
PRODUKCIJE WALT DISNEY STUDIOS 

TABELA 1: ABECEDNI SEZNAM CELOVEČERNIH ANIMIRANIH FILMOV 

PRODUKCIJE WALT DISNEY STUDIOS 9 

  

Slovenski naslov 

 

Izvirni naslov 

 

Leto 

izida 

 

Literarna predloga 

Leto 

izida 

lit. 

Predl

oge 

Spol 

glavne 

osebe 

 

 

1. 

 

 

- 101 Dalmatinec 

 

 

101 Dalmatians 

 

 

1961 

 

- 101 dalmatinec 

 

[The hundred and one dalmatians] 

(Dodie Smith) 

 

 

 

1956 

 

 

Več gl. 

oseb 

2.  

- Aladin 

 

Alladin 

 

1991 

 

Aladinova čudežna svetilka 

[Aladin's wonderful lamp] (arabski 

rokopis) 

 

1703 

 

M 

3.  

 

- Alica v čudežni 

deželi 

 

 

Alice in 

wonderland 

 

 

1951 

Aličine dogodivščine v čudežni 

deželi 

[Alice's adventures in wonderland] 

 

Skozi lupo 

[Trough the looking-glass] 

(Lewis Carroll) 

 

 

1865 

 

 

1871 

 

 

Ž 

4.  

- Atlantida- 

izgubljeno cesarstvo  

 

Atlantis- the lost 

empire 

 

2001 

 

Legenda o Atlantidi (Platon) 

 

20.000 milj pod morjem 

[20.000 leagues  

under the sea] 

(Jules Verne)] 

 

360 

p.n.št. 

 

M 

5.  

- Bambi  

Bambi  1942 Bambi, življenje v gozdu 

[Bambi, a life in the woods] (Felix 

Salten) 

1923 M 

6. - Bolt Bolt 2008  / M 

       

                                                 
9  Walt Disney animated films: http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html (pridobljeno 20. 4. 2011). 

http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html
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7. 

 

 

- Bongo in trije 

pustolovci 

 

 

Fun and fancy 

free 

 

 

1947 

Mali medved Bongo 

 

[Little bear Bongo] (Sinclair 

Lewis) 

Jakec in čarobni fižolček 

[Jack and the beanstalk] (Joseph 

Jacobs) 

1936 

 

 

 

1890 

M 

8. - Cesarjeva nova 

podoba 

The Emperor's 

new groove 

2000 / / M 

 

9. 

 

- Čas za melodije  

 

Melody time 

 

1948 

 

[Več del] (John Chapman, Hardie 

Gramatky, Edward O'Reilly) 

1774-

1845 

1939 

1923 

Več 

glavnih 

oseb 

 

10. 

 

- Črni lonec 

 

The black 

cauldron 

 

1985 

Knjiga o treh 

[The book of three]  

 

Črni lonec  

[The black cauldron] (Lloyd 

Alexander)] 

1964 

 

 

1965 

 

 

M 

11.  

- Dama in Potepuh 

 

Lady and the 

Tramp 

 

1955 

Srečni Dan, žvižgajoči pes 

 

[Happy Dan, the Whistling Dog] 

(Ward Greene) 

1943  

 M in Ž 

12. - Dinozaver Dinosaur 2000 / / M 

13.  

- Dumbo 

 

Dumbo 

 

1941 

Dumbo, leteči slonček 

[Dumbo, the flying elephant] 

(Helen Aberson) 

 

1939 

 

M 

14.  

- Fantazija 

 

Fantasia 

 

1940 

Različna glasbena dela 

[The Sorceror's Apprentice] (J.W. 

Goethe) 

 

1797 

Več 

glavnih 

oseb 

 

15. 

 

- Fantazija 2000 

Fantasia 2000 2000 Različna glasbena dela 

[The Sorceror's Apprentice]  

(J.W. Goethe) 

[The Steadfast Tin Soldier] 

(H.C.Andersen) 

1797 

 

1838 

Več 

glavnih 

oseb 

 

16. 

 

Glasba, Maestro! 

 

Make mine music 

 

1946 

Več odlomkov 

Peter in volk 

[Peter and the wolf] 

 (Sergej Prokofjev) 

 

1936 

Več 

glavnih 

oseb 

17. Herkul Hercules 1997 Mit o Herkulu / M 
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[Myth of Hercules] 

 

18. 

 

- Knjiga o džungli 

 

The jungle book 

 

1967 

Knjiga o džungli 

[The jungle book] 

 (Rudyard Kipling) 

 

1894 

 

M 

19. - Kravja farma Home on the 

range 

2004 / / Ž 

20. - Levji kralj The lion king 1994 [Hamlet] (William Shakespeare) 

 

1603 M 

21. - Lepotica in zver The beauty and 

the beast 

1991 Lepotica in zver 

[Beauty and the Beast] 

 (Jeanne-Marie le Prince de 

Beaumont) 

1756 Ž in M 

22. - Lili in Žverca Lilo and the 

Stitch 

2002 / / Ž  

23. - Lisica in pes The fox and the 

Hound 

1981 Lisica in pes 

[The fox and the Hound] (Daniel 

P. Mannix) 

1967 M 

 

24. 

 

- Mačke iz visoke 

družbe 

 

Aristocats 

 

1970 

 

/ 

 

/ 

Več 

glavnih 

oseb 

 

25. 

 

- Mala morska 

deklica 

 

The litttle 

mermaid 

 

1989 

Mala morska deklica 

[The little mermaid]  

(H.C.Andersen) 

 

1837 

 

Ž 

 

26. 

 

- Mali pišček 

 

Chicken Little 

 

2005 

Basen 

[Chicken Little] 

Pred 

1865-

1871 

 

M 

27. - Meč v kamnu The sword in the 

stone 

1963 Meč v kamnu 

[The sword in the stone] 

 (T.H. White) 

1938  

M 

28. - Medvedja brata Brother bear 2003 / / M 

29. - Mulan Mulan 1998 Legenda o Mulan 

[Legend of Hua Mullan] 

/ Ž 

30. - Notredamski zvonar The Hunchback 

of Notre Dame 

1996 Notredamski zvonar 

[The Hunchback of Notre Dame] 

(Victor Hugo) 

1831 M 

31. - Oliver in druščina Oliver & 

Company 

1988 [Oliver Twist] (Charles Dickens) 1838 M 

 

32. 

 

- Ostržek 

 

Pinocchio 

 

1940 

Pustolovščine Ostržka 

[The adventures of Pinocchio] 

(Carlo Collodi) 

1883  

M 
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33.  

- Pepelka 

Cinderella 1950 Pepelka 

[Cinderella] 

(Charles Perrault) 

1697  

Ž 

34.  

- Peter Pan 

Peter Pan 1953 Peter in Wendy 

[Peter and Wendy] 

 (J.M, Barrie) 

 

1911 

 

M 

35. - Planet zakladov Treasure island 2002 Otok zakladov 

[Treasure island] 

 (Robert Louis Stevenson) 

1883  

M 

36. - Pocahontas Pocahontas 1995 Legenda o Pocahontas 

[Life and legend of Pocahontas] 

[legends based on accounts]] 

 (John Smith) 

 

 

 

1616 

 

Ž 

37. -Pozdravljeni 

prijatelji 

Saludos amigos 1943 / / M 

 

38. 

 

- Princesa in žabec 

 

The princess and 

the frog 

2009 Žabja princesa 

[The Frog Princess] 

(E.D.Baker) 

Žabji kralj 

[The Frog King] 

(brothers Grimm) 

2002 

 

 

 

1812 

 

Ž in M 

 

39. 

 

- Pustolovščine 

Ichaboda in gospoda 

Toada 

 

The adventures 

of Ichabod and 

mr. Toad 

 

1949 

 

Veter v vrbah 

[The wind in the willows] 

(Kenneth Grahame) 

Legenda o tihi dolini 

[The legend of sleepy hollow] 

(Washington Irwin) 

 

1908 

 

 

1820 

 

M 

40. -Pustolovščine 

Medvedka Puja 

The Many 

Adventures of 

Winnie the Pooh 

1977 Medvedek Pu 

[Winnie-the-Pooh] 

Hiša na Pujevem oglu 

[The House at Pooh Corner] 

(A.A. Milne) 

1926 

 

 

1928 

M 

41. - Reševalci The Rescuers 1977 Reševalci 

[The Rescuers] 

Gospodična Bianca 

 [Miss Bianca] (Margery  Sharp) 

1959 

 

 

1962 

 

M in Ž 

42. - Reševalci v 

Avstraliji 

The Rescuers 

Down Under 

1990 Osebe iz romana 

[The Rescuers] 

(Margery Sharp) 

 

 

1959 

Več 

glavnih 

junakov 
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43. - Robin Hood Robin Hood 1973 Legenda o Robinu Hoodu / M 

44. - Sneguljčica Snow White and 

the  Seven 

dwarfs 

1937 Sneguljčica 

[Snow White] 

 (Brothers Grimm) 

1812  

Ž 

45. -Spoznajte 

Robinsonove 

Meet the 

Robinsons 

2007 Dan brez Wilburja 

[A day with  Wilbur Robinson ] 

(William Joyce)  

1990  

M 

 

46. - Tarzan Tarzan 1999 Tarzan 

[Tarzan of the Apes] 

 (Edgar Rice Burroughs) 

1914 M 

47. - Trije kavalirji The Three 

Caballeros 

1945 / / M 

48. - Trnjulčica Sleeping beauty 1959 Lepotica, speča v gozdu 

[The Beauty sleeping in the Wood] 

(Charles Perrault) 

1697 Ž 

49. - Veliki mišji detektiv The great mouse 

detective 

1986 Mišek Basil 

[Basil of Baker Street] 

 (Eve Titus) 

1958 M 

50. - Zlatolaska  Tangled  2010 Motoviljka 

[Rapunzel] (Brothers Grimm) 

1812 Ž 

 

Tabela 2: KRONOLOŠKI SEZNAM CELOVEČERNIH ANIMIRANIH FILMOV PRODUKCIJE WALT 

DISNEY STUDIOS 10 

 

 Slovenski naslov Izvirni naslov Leto 

izida 

Literarna predloga Spol 

glavne 

osebe 

1. Sneguljčica Snow White and the  

Seven dwarfs 

1937 Sneguljčica (Brata Grimm) 

 

[Snow White] 

 

 

Ž 

2. Ostržek Pinocchio 1940 Ostržkove pustolovščine 

[The adventures of Pinocchio] 

(Carlo Collodi) 

 

M 

3. Fantazija Fantasia 1940 Različna glasbena dela 

[The Sorceror's Apprentice] 

(J.W. Goethe) 

Več 

glavnih 

oseb 

4. Dumbo Dumbo 1941 Dumbo, leteči slonček  

                                                 
10  Walt Disney animated films: http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html  

http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html
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[Dumbo, the flying elephant] 

(Helen Aberson) 

M 

5. Bambi  Bambi  1942 Bambi, življenje v gozdu 

[Bambi, a life in the woods] 

(Felix Salten) 

M 

6. Pozdravljeni prijatelji Saludos amigos 1943  M 

7. Trije kavalirji The three caballeros 1945  M 

8. Glasba, Maestro! Make mine music 1946 Več odlomkov 

Peter in volk (Sergej 

Prokofjev) 

Več 

glavnih 

oseb 

9. Bongo in trije 

pustolovci 

Fun and fancy free 1947 Mali medved Bongo 

[Little bear Bongo] (Sinclair 

Lewis) 

Jakec in čarobni fižolček 

[Jack and the beanstalk] 

(Joseph Jacobs) 

 

M 

10. Čas za melodije  Melody time 1948 Več del 

 (John Chapman, Hardie 

Gramatky, Edward O'Reilly) 

Več 

glavnih 

oseb 

11. Pustolovščine Ichaboda 

in gospoda Toada 

The adventures of 

Ichabod and mr. Toad 

1949 Veter v vrbi 

[The wind in the willows] 

(Kenneth Grahame) 

Legenda o tihi dolini 

[The legend of sleepy hollow] 

(Washington Irwin) 

 

M 

12. Pepelka Cinderella 1950 Pepelka 

[Cinderella] (Charles Perrault) 

 

Ž 

 

13. 

 

Alica v čudežni deželi 

 

Alice in wonderland 

 

1951 

Aličine pustolovščine v 

čudežni deželi 

[Alice's adventures in 

wonderland]  

Skozi lupo 

[Trough the looking-glass] 

(Lewis Carroll) 

 

 

Ž 

14. Peter Pan Peter Pan 1953 Peter in Wendy 

[Peter and Wendy] 

 (J.M, Barrie) 

 

M 

15. Dama in Potepuh Lady and the Tramp 1955 Srečni Dan, žvižgajoči pes 

[Happy Dan, the Whistling 

Dog] 

 M in Ž 
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 (Ward Greene) 

16. Trnjulčica The Sleeping beauty 1959 Lepotica, speča v gozdu 

[The Beauty sleeping in the 

wood] (Charles Perrault) 

Ž 

17. 101 Dalmatinec 101 Dalmatians 1961 101 dalmatinec 

[The hundred and one 

dalmatians] 

(Dodie Smith) 

Več 

glavnih 

oseb 

18. Meč v kamnu The sword in the stone 1963 Meč v kamnu 

[The sword in the stone] (T.H. 

White) 

 

M 

19. Knjiga o džungli The jungle book 1967 [The jungle book] (Rudyard 

Kipling) 

M 

20. Mačke iz visoke družbe Aristocats 1970  Več 

glavnih 

oseb 

21. Robin Hood Robin Hood 1973 Legenda o Robinu Hoodu M 

22. Pustolovščine 

Medvedka Puja 

The adventures of Winnie 

the Pooh 

1977 [Winnie-the-Pooh] 

 (A.A. Milne) 

M 

23. Reševalci The rescuers 1977 Bernard in Bianca (Margery  

Sharp) 

 

M in Ž 

24. Lisica in pes The fox and the Hound 1981 [The fox and the Hound] 

(Daniel P. Mannix) 

M 

25. Črni lonec The black cauldron 1985 T[he book of three]  

 [The black cauldron] 

(Lloyd Alexander) 

M 

26. Veliki mišji detektiv The great mouse detective 1986 [Basil of Baker Street ] 

(Eve Titus) 

M 

27. Oliver in druščina Oliver & Company 1988 [Oliver Twist] (Charles 

Dickens) 

M 

28. Mala morska deklica The litttle mermaid 1989 [The little mermaid] (H.C. 

Andersen) 

 

Ž 

29. Reševalci v Avstraliji The rescuers down under 1990 Osebe iz prvega romana Več 

glavnih 

junakov 

30. Lepotica in zver The beauty and the beast 1991 [Beauty and the Beast ] 

(Jeanne-Marie le Prince de 

Beaumont) 

Ž in M 

31. Aladin Alladin 1991 [Aladin's wonderful lamp] 

(arabski rokopis) 

M 
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32. Levji kralj The lion king 1994 [Hamlet] (William 

Shakespeare) 

M 

33. Pocahontas Pocahontas 1995 Legenda 

[Letter to Queen Anne] (John 

Smith) 

 

Ž 

34. Notredamski zvonar The Hunchback of Notre 

Dame 

1996 Notredamski zvonar 

[The Hunchback of Notre 

Dame] (Victor Hugo) 

M 

35. Herkul Hercules 1997 Legenda o Herkulu M 

36. Mulan Mulan 1998 Legenda o Mulan Ž 

37. Tarzan Tarzan 1999 Tarzan 

[Tarzan of the Apes] 

 (Edgar Rice Burroughs) 

M 

38. Fantazija 2000 Fantasia 2000 2000 Različna glasbena dela Več 

glavnih 

oseb 

39. Dinozaver Dinosaur 2000  M 

40. Cesarjeva nova podoba The Emperor's new 

groove 

2000  M 

41. Atlantida- izgubljeno 

cesarstvo 

Atlantis- the lost empire 2001 Legenda o Atlantidi (Platon) 

[20.000 leagues  

under the sea] 

(Jules Verne) 

M 

42. Lili in Žverca Lilo and the Stitch 2002  Ž  

43. Planet zakladov Treasure island 2002 Otok zakladov 

[Treasure island] 

 (Robert Louis Stevenson) 

 

M 

44. Medvedja brata Brother bear 2003  M 

45. Kravja farma Home on the range 2004  Ž 

46. Mali pišček Chicken Little 2005 basen M 

47. Spoznajte Robinsonove Meet the Robinsons 2007 Dan z Wilburjem 

[A day with  Wilbur 

Robinson] (William Joyce)  

 

M 

48. Bolt Bolt 2008  M 

49. Princesa in žabec The princess and the frog 2009 Žabji kralj [The frog prince] 

 (Brata Grimm) 

 

Ž in M 

50. Zlatolaska  Tangled  2010 Motovilka 

[Rapunzel] (Brata Grimm) 

Ž 
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INTERPRETACIJA SEZNAMOV DISNEYJEVIH RISANK 

 

Tabela 3: Prikaz celovečernih risanih filmov Disney po letih izida 

 Leto izida Število filmov  (N) Delež (%) 

1. 1930- 1950 12 24 

2. 1951- 1970 8 16 

3. 1971-1990 9 18 

4. 1991-2011 21 42 

 Skupaj 50 100 

 

Po številu izdanih celovečernih risanih filmov se opazi, da je bilo najbolj produktivno obdobje 

od leta 1991 do leta 2011. Podatek pojasnjujejo novi tehnološki in animacijski postopki in 

razmah filmske industrije. Zaradi dela na računalniku in 3D tehnologije, je veliko ročnega 

risanja ukinjenega, večinoma se riše ročno le ozadje. Poleg tega so včasih za nastanek enega 

risanega filma potrebovali približno 6 let, medtem ko je danes animirani film narejen v 

povprečno treh letih. Večje število izdanih filmov je med letoma 1930 in 1950, ko je bila 

produkcija Walt Disney Studios v polnem razmahu. Walt Disney je bil glavni animator, poleg 

tega studio ni imel konkurence, saj so med prvimi ustvarjali celovečerne risane filme. 

Najmanj izdanih filmov (le osem) je bilo med letoma 1951 in 1970.  Walt Disney je umrl leta 

1966, zato je zadnji animirani film, pri katerem je sodeloval, Knjiga o džungli. Pred smrtjo je 

Disney dal napotke za naslednji animirani film, Mačke z visoke družbe (Aristocats), ki so izšle 

leta 1970.  

 

Tabela 4:  Ali je animirani risani film nastal po literarni predlogi? 

  

 

Leto izida 

DA NE DRUGO (Glasbena 

predloga, mit) 

Skupaj 

N % N % N % N % 

1. 1930- 1950 7 14 2 4 3 6 12 24 

2. 1951- 1970 7 14 1 2 0 0 8 16 

3. 1971-1990 8 16 0 0 1 2 9 18 

4. 1991-2011 10 20 6 12 5 10 21 42 

 Skupaj 32 64 9 18 9 18 50 100 
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Rezultati kažejo, da je večina celovečernih animiranih risanih filmov produkcije Walt Disney 

Studios zasnovana po literarnih predlogah, saj je takih Disneyjevih risank kar 64 %. Število 

risank, ki imajo literarno predlogo po letih narašča. Največ jih je v zadnjih dveh desetletjih. 

Najmanj celovečernih risank je nastalo po drugih predlogah. Sem spadajo animirani filmi Čas 

za melodije, Glasba, Maestro, Fantazija in Fantazija 2000, ki so nastale po glasbenih 

predlogah,  po legendah in mitih pa so ustvarjalci naredili celovečerne filme o Herkulu, 

Atlantidi, Mulan, Pocahontas idr. 

 

Tabela 5: Spol glavne osebe v celovečernem animiranem filmu produkcije Walt Disney 

studia 

  

 

Leto izida 

Moški spol Ženski spol Moški in 

zenski spol 

(enakovredno 

zastopana) 

Več 

glavnih 

oseb 

Skupaj 

N % N % N % N % N % 

1. 1930- 1950 7 14 2 4 0 0 3 6 12 24 

2. 1951- 1970 3 6 2 4 1 2 2 4 8 16 

3. 1971-1990 6 12 1 2 1 2 1 2 9 18 

4. 1991-2011 13 26 5 10 2 4 1 2 21 42 

 Skupaj 29 58 10 20 4 8 7 14 50 100 

 

Preseneča me, da je delež oseb ženskega spola tako majhen, saj so ravno te risanke najbolj 

poznane in priljubljene: Trnjulčica, Pocahontas, Mulan, Pepelka, Motovilka… Največji delež, 

kar 58 %, kar je več kot polovica vseh animiranih celovečernih filmov, pripada junakom 

moškega spola. Podatek je zaskrbljujoč, saj nakazuje, da je ženski lik zelo redko nosilec 

zgodbe. S tem rezultatom tudi potrjujem hipotezo, da so pri animiranih risanih filmov v vlogi 

glavnega junaka osebe moškega spola. 
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Tabela 6: Vrsta glavne osebe v celovečernih animiranih filmih 

 

  

 

Leto izida 

Ljudje Živali Predmeti Skupaj 

N % N % N % N % 

1. 1930- 1950 3 6 8 16 1 2 12 24 

2. 1951- 1970 5 10 3 6 0 0 8 16 

3. 1971-1990 2 4 7 14 0 0 9 18 

4. 1991-2011 14 28 7 14 0 0 21 42 

 Skupaj 24 48 25 50 1 2 50 100 

 

Težavo sem imela z uvrščanjem Ostržka- postavila sem ga med predmete, saj je bil Ostržek 

lesena lutka, ki šele na koncu oživi. Enaka dilema se pojavi z Malo morsko deklico- uvrstila 

sem jo med ljudi.  

 

Šele v zadnjih dvajsetih letih se je stanje obrnilo in v glavnih vlogah prevladujejo ljudje.  V 

začetku animacijskega ustvarjanja so prevladovale živalske glavne osebe.  Medtem ko se je 

delež naslovov risank z živalskimi junaki manjšal, je naraščal delež ljudi v glavni vlogi. 

Medtem ko so bili med letoma 1930 in 1950 samo trije človeški junaki, je številka v zadnjih 

letih narasla na 14 »človeških« junakov.  

 

7.3 OBRAVNAVA PRAVLJIC IN RISANK Z OTROKI 
(3.-6.) V VRTCU 

 

V anketnih vprašalnikih, ki sem jih staršem razdelila novembra 2010 in dobila vrnjene 

januarja 2011, sem spraševala o otrokovih najljubših pravljicah in risankah. Pridobljene 

rezultate bom predstavila kasneje v diplomski nalogi, presenetil pa me je pojav imena Disney. 

Od stotih pravljic so se Disneyjeve različice pravljic v knjižni obliki  pojavile kar v polovici 

primerov. Prav tako je veliko otrok naštelo ravno Disneyjeve risanke za  svoje priljubljene. 

Odločila sem se za obravnavo treh risank, ki jih otroci ne poznajo (Aladin, Knjiga o džungli, 

Mala morska deklica) in dveh že poznanih risank (Lepotica in Zver in Trnjulčica).  
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Zanimalo me je, kako otroci razumejo zgodbo, če jim ta ni predstavljena v maternem jeziku. 

Disneyjeve risanke namreč niso sinhronizirane v slovenski jezik, zato sem predvidevala, da 

bo otrokom gledanje teh risank naporno in predolgo. Pred ogledom animiranega risanega 

filma sem z otroki najprej obravnavala literarne predloge- knjige v tiskanih medijih. 

7.3.1 LEPOTICA IN ZVER 

 
V bralnem kotičku imajo 5-6 letni otroci iz vrtca Senožeče Disneyjevo verzijo slikanice 

Lepotica in zver11. Pregledujejo jo večkrat dnevno, najraje jo listajo na ležalnikih pred 

počitkom. Pri tem se posedejo skupaj in si pripovedujejo zgodbe ob slikah. Ravno zato sem se 

odločila, da jim pravljice ne bom brala, ampak pripovedovala. Otrokom sem pokazala samo 

ilustracije ter jih spraševala, kaj mislijo, da se bo zgodilo. Otroci osnovne zgodbe niso 

poznali, ampak so si ustvarili svojo pravljico na podlagi slik v knjigi. Po pripovedovanju 

zgodbe, sem jih prosila, naj narišejo lik Lepotice ali Zveri, kot si jo sami domišljajo. Vsa 

dekleta so narisala Lepotico, medtem ko so dečki narisali Zver. Po 10-minutah risanja me je 

ena  izmed deklic prosila, če lahko pokažem knjigo, ker bi rada narisala junakinjo točno tako, 

kot je na naslovnici. To sem pričakovala, zato sem že predhodno knjigo skrila. Otroke sem 

spodbujala k uporabi domišljije. Ko so narisali svoje risbe, sem dovolila, da slikanico 

prelistajo. Vprašanja sem jim zastavila naslednji dan po prebiranju. Pri tem je 6-letni deček 

komentiral da »berem enako, kot sem včeraj govorila pravljico na pamet«. Na vprašanje, ali 

jim je bolj všeč, če berem ali pripovedujem pravljico, je večina odgovorila, da jim je bolj 

všeč, če berem iz knjige. Ko sem jih povprašala »Zakaj?«, so odgovorili, da me radi gledajo, 

ko berem črke in spreminjam obrazno mimiko pri različnih osebah. Ko sem jim zgodbo 

govorila, so me opozarjali, da sem določene stavke izpustila. To nakazuje na uresničevanje 

potrebe po varnosti, saj hočejo slišati celoten potek zgodbe, ker nezavedno pričakujejo, kaj se 

bo zgodilo z glavnim junakom. Risani film Lepotica in zver produkcije Walt Disney Studios 

(2010) smo si ogledali tri tedne po obravnavani pravljici (aprila). Otroci so že po izgledu 

ovitka vedeli, kaj bomo gledali. Risani film smo si ogledali po kosilu, pustila sem jim 

svobodno izbiro glede položaja gledanja. Postavila sem jim blazino, vendar so si otroci raje 

pred televizijo prinesli stole. Po približno eni uri, so nekateri otroci vstali in pretegnili, 

nekateri so se ulegli na blazino ter v takem položaju spremljali zgodbo. Deček s posebnimi 

potrebami ni želel sodelovati, tačas se je igral z lego kockami. Ker sem tudi njega opazovala, 

sem videla, da sledi in gleda risani film, velikokrat je z vreščanjem opozoril nase ter poskušal 

                                                 
11 Naczynska, Z. (2005). Lepotica in Zver (Disneyjeva klasika; 9), Zagreb, Egmont. 
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pritegniti pozornost otrok. Ob zaključku filma se nam je pridružil ter  opazoval reakcije 

drugih otrok. Ti so ob koncu začeli plesati v parih, saj so oponašali Lepotico in princa. Ker je 

začel skakati po drugih otrokih, sem ga  prekinila ter preusmerila njegovo pozornost na 

knjigo. Začel mi je pripovedovati zgodbo. V nadaljevanju predstavim odgovore otrok po 

poslušani pravljici in ogledu risanega filma.   

 

Odgovori po poslušani pravljici 

 

1. Kakšen je naslov pravljice? 

- Allen, 6 let: Zver in Lepotica. 

- Blaž, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Katarina, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Ana, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Nina, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Žan, 7 let: Zver. 

- Eva, 5 let: Lepotica in Zver. 

- Manca, 5 let: Lepotica in Zver. 

- David, 5 let: Lepotica in Zver. 

- Karin, 5 let: Lepotica in Zver. 

 

Vsi otroci so poznali naslov pravljice.  

 

2. Kdo nastopa v njej? 

- Allen, 6 let: Zver,  Lepotica, njen čuden tata, ura, svečnik, volki.  

- Blaž, 6 let: Ja, Lepotica in Zver, pa njen tata, volkovi, ki so ju napadli, potem so bili pa še 

čudežni predmetu v gradu, ki so bili živi. 

- Katarina, 6 let: Lepotica, očka, Zver, ura, svečnik, čajnik, skodelica, potem so bli še volki, pa 

konji, pa tisti grdi vaščani, ki so nagajali Lepotici. 

- Ana, 6 let: Lepotica in Zver, tata, konjiček, una smešna ura, svečnik, šalčka, uni ta močen, ki je 

kazal mišice. 

- Nina, 6 let: Zalika, Zver, uni, ki je izgubil svojo hčerko, volkovi, konj Filip, ura, sveča, noj, na 

koncu je pa še fantek od Lepotice. Aja, pa en kup butcev! (Jaz: »Zakaj pa so butci?«). Ja no, če 

so pa res butasti butci, če pa niso tatkotu verjeli, da je izgubil hčerko.   

- Žan, 7 let: Punčka, pa Zver, vojaki, ptiči, miza, stoli, omare. 

- Eva, 5 let: Lepotica, Zver, oči, ura, svečnik, en čuden ptič, volki, konjiček, čajnik in skodelica. 

- Manca, 5 let: Ja, Lepotica in Zver! (»Še kdo drugi?«) Ja, no, bili so volki notri, pa eni čudni 

predmeti, ki so bili živi, aja, pa tata je bil tudi od Lepotice. 
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- David, 5 let: Lepotica in Zver, vojaki, policisti, oči, konj, volk, eni predmeti, ki oživijo, pa 

ljudje s puškami in noži.  

- Karin, 5 let: Lepotica, to je ena deklica, ki ima povsod knjige s sabo, pa ena strašna zver, ki se 

skriva v gradu, pa smešni predmeti, to so ura in svečnik, pa kar miza se premika… Potem je tudi 

notri očka od deklice, je izumitelj, ker je naredil taka smešna očala. 

 

Otroci so znali našteti osebe, ki nastopajo v pravljici. Največkrat se je pojavila dvojica 

Lepotica in Zver, kar je bilo pričakovati, saj se ti dve osebi pojavita že v naslovu. Otroci so 

negativne vloge opazili, označili so jih z besedami »hudobneži, lumpki, grdi«.  

 

3. Kdo je glavna oseba? 

- Allen, 6 let: Ja, Lepotica in Zver. 

- Blaž, 6 let: Zver in Lepotica, oba sta enako pomembna. Aja, Lepotica ima še eno ime, Zala.  

- Katarina, 6 let: Lepotica. 

- Ana, 6 let: Ja, Zala. 

- Nina, 6 let: Ja, Lepotica, Zalika. Ampak Zver je tudi glavna, tudi tata je pomemben. 

- Žan, 7 let: Punčka. 

- Eva, 5 let: Dva sta, Lepotica in Zver. 

- Manca, 5 let: Lepotica. 

- David, 5 let: Zver. 

- Karin, 5 let: Lepotica. 

 

Otroci so za glavno osebo postavili oba naslovna junaka, imajo ju za enakovredne. Dekleta so 

najprej izpostavila Lepotico. 

  

4. Ali nastopa v zgodbi mama? 

- Allen, 6 let: Ja.  

- Blaž, 6 let: Mislim, da ne. 

- Katarina, 6 let: Ne. 

- Ana, 6 let: Ja, ker je rodila na koncu otročka. 

- Nina, 6 let: Ja, ker postane Lepotica mama, ker rodi  na koncu sinčka, ki jaha kužata. 

- Žan, 7 let: Ja. 

- Eva, 5 let:  Ja, na koncu ima Lepotica sinčka. 

- Manca, 5 let:  Ne.  

- David, 5 let: Ne. 

- Karin, 5 let: Ja, ker je imela Zalika na koncu dojenčka s princem. 
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Rezultati kažejo, da so otroci označili Lepotico kot mamo, saj so razumeli, da ob koncu 

zgodbe rodi dečka, ki se je pravzaprav »preobrazil iz skodelice«. Ker pa preobrazba v 

slikanici ni nazorno opisana ali prikazana, otroci niso zaznali dečkove preobrazbe. Mislili so, 

da je deček otrok Lepotice in Princa. 

 

5. Kako se zgodba konča? 

- Allen, 6 let: Sta plesala. (Jaz: »Kdo je plesal?«). Ja, Lepotica in Zver, ne? Drugi so jih pa 

gledali. 

- Blaž, 6 let: Zver se spremeni nazaj v princa, nato pa skupaj plešeta z Lepotico, ostali na 

gradu, se spremenijo nazaj v ljudi, tudi oni plešejo in se smejijo. 

- Katarina, 6 let: Onadva se poročita in plešeta. ( Jaz: »Kdo, onadva?«). Ja, Lepotica in Zver 

sta plesala, ker sta se poročila. 

- Ana, 6 let: Sta se poročila, ona je pa rodila otroka, ki je jahal na koncu konjička. 

- Nina, 6 let: Ja, onadva se poljubita, poročita in živita srečno do konca svojih dni. 

- Žan, 7 let: So jih vojaki pregnali, tako da sta šla punčka in lev živet drugam skupaj.  

- Eva, 5 let: Lepotica in Zver plešeta in se poročita. 

- Manca, 5 let: Oba se poročita.  

- David, 5 let: Oni plešejo. 

- Karin, 5 let: Onadva se poljubita in sta srečna do konca svojih dni. 

 

Otroci niso izpostavili veliko podrobnosti, največkrat se je pojavil odgovor, da »sta se 

poročila«. 

 

Odgovori po ogledu risanega filma 

 

1. Kakšen je naslov risanke? 

- Allen, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Blaž, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Katarina, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Ana, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Nina, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Žan, 7 let: Lepotica in Zver. 

- Eva, 5 let: Lepotica in Zver. 

- Manca, 5 let: Lepotica in Zver. 

- David, 5 let: Lepotica in Zver. 

- Karin, 5 let: Lepotica in Zver. 

. 

Vsi otroci so enako in pravilno poimenovali naslov risanke.  
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2. Kdo nastopa v njej? 

- Allen, 6 let: Lepotica, Zver, princ, volkovi, ura, sveča, Gaston. 

- Blaž, 6 let: Lepotica in Zver, oče, volkovi, omara, sveča, ura, krožniki, posoda, en mišičast fant. 

- Katarina, 6 let: Lepotica, oče, Zver, šalčka, kuža, zalivalnik za čaj, ura, hudobni ljudje. 

- Ana, 6 let: Lepotica in Zver, princ, čarovnica, svečnik, ura, čajnik, kozarec, lumpki. 

- Nina, 6 let: Lepotica, Zver, oče od Lepotice, ura, sveča, tri princeske, saj veš, tiste, ki so ble na 

trgu in so smešno izgledale, čajnik. 

- Žan, 7 let: Policaji, volki, lovci, vojaki, opice. 

- Eva, 5 let: Lepotica, Bella in zver, una sveča, čajnik, šalce, omara, tata, uni ta močen, 

čarovnica. 

- Manca, 5 let: Lepotica, Zver, kuža, sveča, ura. 

- David, 5 let: Bella, zver, oči, predmeti, tisti, ki so šli napadat zver. 

- Karin, 5 let: Lepotica, zver, tata, ura, omara, krožniček, šalčka, čajnik, Gaston. 

 

Rezultati so podobni kot pri pravljici, tukaj so otroci poimenovali več magičnih predmetov, 

saj so jih tudi konkretno videli na zaslonu. Otroci so si zapomnili mišičastega fanta Gastona, 

nekateri so si zapomnili njegovo ime.  

 

3. Kdo je glavni junak? 

- Allen, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Blaž, 6 let: Bella in Zver.  

- Katarina, 6 let: Lepotica in Zver. 

- Ana, 6 let: Lepotica. 

- Nina, 6 let: Ja, Lepotica in Zver. Oba enako. 

- Žan, 7 let: Lev.  

- Eva, 5 let: Bella. 

- Manca, 5 let: Lepotica in Zver. 

- David, 5 let: Bella. 

- Karin, 5 let: Lepotica. 

 

Spet srečamo enakovrednost dveh glavnih junakov. 

 

4. Ali nastopa v risanki mama? 

- Allen, 6 let: Ne. 

- Blaž, 6 let: Ne. 

- Katarina, 6 let: Ne. 

- Ana, 6 let: Ja.  
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- Nina, 6 let: V risanki, mislim da ne. V pravljici pa je. 

- Žan, 7 let: Ne. 

- Eva, 5 let: Ni je bilo. 

- Manca, 5 let: Se mi zdi, da ja. Je bila na začetku v vasi. 

- David, 5 let: Ne. 

- Karin, 5 let: Ne. 

 

Otroci so tukaj enotni, da mati  v risanki ne nastopa. 

 

5. Kako se risanka konča? 

- Allen, 6 let: Gaston ubije Zver, ampak ta oživi, ko strela udari vanj in se spremeni v princa. 

- Blaž, 6 let: Bella joče, nato se Zver spremeni v princa, spremenijo se tudi drugi predmeti, 

potem pa vsi plešejo in so veseli. 

- Katarina, 6 let: Konča se tako, da sta se onadva, ta nov princ in Lepotica, zaljubila. 

- Ana, 6 let: Princ in Lepotica sta se poročila. 

- Nina, 6 let: Lepotica in Zver sta se poročila. Postal je princ, ker ga je dolgo let nazaj ena 

čarovnica učarala. 

- Žan, 7 let: Vojaki so teli ubit leva, pa je potem oživel nazaj. 

- Eva, 5 let: Uni ta močen je zabodel zver, ta je umrla, potem je pa Lepotica začela jokat, strele 

so začele padat, on se je pa kar naenkrat spremenil nazaj v človeka.  

- Manca, 5 let: Da se je Lepotica poročila s princem, ki je bil prej pošast 

- David, 5 let: Ni bila več zver, postal je človek, ker je vrtnica odpadla kasneje, ko je Bella rekla 

»ljubim te«. 

- Karin, 5 let: Princ, ne vem, kako se kliče, tisti, ki se je spremenil nazaj iz zveri, je objel 

Lepotico in sta plesala po gradu. 

 

Otroci so podali več podatkov, kako se zgodba zaključi. Viden je vizualni vpliv risanke na 

otroke. 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Otroci so si zapomnili glavni osebi, poznali so ju tudi po imenih, s katerimi so predstavljeni. 

Pri gledanju animiranega risanega filma sem otrokom prevajala stavke, saj podnapisov še ne 

znajo brati. Pri tem sem zanalašč uporabljala obe imeni. Včasih sem izgovorila Lepotica, 

včasih Bella. Otrok s tem nisem zmedla, tudi sami so kasneje poimenovali Lepotico Bella. 

Otroci so znali poimenovati osebe, ki nastopajo v zgodbi, čarovnica je prikazana le na vitražu, 

zato sem pričakovala, da si je otroci ne bodo zapomnili. Ko sem jih povprašala, zakaj je 
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pomembna vrtnica, so mi odgovorili, da bo Zver umrla, če odpadejo vsi listi. Tudi sami so 

med ogledom risanega filma predvidevali, kaj se bo zgodilo, saj so pravljico poznali. Pri eni 

izmed deklic je bil prisoten strah takrat, ko se je Zver prvič prikazala- govorila je, da se bo 

ustrašila, zato si bo pokrila oči. Pri tem so jo druga dekleta mirila, da sploh ni nevaren, saj ga 

je že videla v knjigi, zgleda pa kot lev. Ravno zaradi omenjenega stavka si je kasneje deček s 

posebnimi potrebami razlagal, da je Zver v bistvu lev. Pri vprašanju, kako se zgodba konča, je 

večina odgovorila, da se Lepotica in Zver poročita. To se v knjigi res zgodi, medtem ko se v 

videoposnetku film konča s prizorom plesa v dvorani. Nekaj otrok ni razumelo da sta Zver in 

princ ena in ista oseba. Pri prikazu preobrazbe na videu, jim je zadeva postala jasnejša, zato so 

tudi pripovedovali o sami transformaciji. Po obravnavi pravljice so deklice trdile, da Lepotica 

na koncu rodi otroka, zato so tudi odgovorile pritrdilno na vprašanje, ali v zgodbi nastopa 

mama. V knjigi namreč nikjer ne prikaže konkretne transformacije predmetov, zato so 

vztrajale, da se je deček rodil kasneje. Po ogledu videoposnetka so spoznale, da je ta deček bil 

v resnici skodelica. Na  to je opozorila tudi 6-letna deklica, ki je iskala mojo potrditev, ali je 

pravilno razumela to preobrazbo. Pričakovala sem, da otroci ne bodo zmožni sedeti uro in pol 

na stolu, saj menim, da so risanke predolge, poleg tega jih ne razumejo, ker niso 

sinhronizirane v slovenščino. Vendar so me otroci presenetili, saj so vztrajali do konca, ker so 

bili zelo motivirani za ogled videoposnetka. Po zaključku pravljice so želeli nadaljevati z 

gledanjem, zato sem dodatno pokazala še posebne dodatke. Ogledali so si, kako nastane 

animirani film.  

7.3.2 TRNJULČICA 

V kotičku imajo otroci različico pravljice bratov Grimm. Pričakovala sem, da pravljico 

poznajo, zato sem jo pripovedovala ob slikah, zraven pa namenoma spremenila nekaj 

podrobnosti zgodbe, da so me otroci sami popravljali. Otroci so si v vrtcu že prejšnje leto 

ogledali animirano verzijo risanke, zato pri obravnavi te pravljice ni bilo težav.  

 

Vprašanja po poslušanju pravljice 

 

1. Kakšen je naslov  pravljice? 

- Allen, 6 let: Trnjulčica. 

- Blaž, 6 let: Trnjulčica. 

- Katarina, 6 let: Trnjulčica. 

- Ana, 6 let: Trnjulčica. 

- Nina, 6 let: Trnjulčica. 
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- Žan, 7 let: Trnjulčica. 

- Eva, 5 let: Trnjulčica. 

- Manca, 5 let: Trnjulčica. 

- David, 5 let: Trnjulčica. 

- Karin, 5 let: Trnjulčica. 

 

Vsi otroci so enako poimenovali naslov pravljice. 

 

2. Kdo nastopa v njej? 

- Allen, 6 let: Princ, kralj in kraljica, čarovnica, vile. 

- Blaž, 6 let: Filip, mačeha, Trnjulčica, tri vile, ptič, menda vrana. 

- Katarina, 6 let: Kralj in kraljica, dvanajst vil, čarovnica, princ.  

- Ana, 6 let: Trnjulčica, oče, ki je kralj, princ, hudobna čarovnica, tri vile in živalce. 

- Nina, 6 let: Hudobna čarovnica, princ, ena stara ženska, kralj. 

- Žan, 7 let: Policija, maškare, Mateja. 

- Eva, 5 let: Vile, pa ena hudobna vila, kralj, mama, tata, princ. 

- Manca, 5 let: Princeska, kralj, princ, čarovnica, princ. 

- David, 5 let: Kralj Štefan, hudobna vila, dobre vile. 

- Karin, 5 let: Kraljevič Štefan, mama, vile in sestre, hudobna vila.  

 

Otroci so znali našteti vse osebe, ki so nastopale v pravljici. Izjema je le 7-letni deček s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), ki najprej ni hotel sodelovati pri poslušanju 

pravljice. Kasneje se nam je pridružil in prisluhnil zgodbi, vendar pri odgovarjanju ni hotel 

povedati, katere osebe so nastopale. 

  

3. Kdo je glavna oseba? 

- Allen, 6 let:  Trnjulčica. 

- Blaž, 6 let: Trnjulčica. 

- Katarina, 6 let: Jutranja Zarja in Trnjulčica. 

- Ana, 6 let:  Jutranja Zarja in Trnjulčica. 

- Nina, 6 let:  Trnjulčica. 

- Žan, 7 let: Mavrica. 

- Eva, 5 let: Jutranja Zarja, potem se je klicala Trnjulčica. 

- Manca, 5 let: Trnjulčica. 

- David, 5 let: Trnjulčica. 

- Karin, 5 let: Trnjulčica. 
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Vsi otroci, razen OPP so odgovorili na vprašanje z enakim imenom. Nekateri otroci so 

prepoznali v zgodbi obe imeni, saj se je Trnjulčica najprej klicala Jutranja zarja, šele ko jo 

vile odpeljejo v gozd, jo preimenujejo. 

  

4. Ali nastopa v zgodbi mama? 

- Allen, 6 let: ja. 

- Blaž, 6 let: Ja. 

- Katarina, 6 let: 

- Ana, 6 let:  Ja. 

- Nina, 6 let: Ja. 

- Žan, 7 let: Ja. 

- Eva, 5 let: Ja. 

- Manca, 5 let: Ja.  

- David, 5 let: Ja.  

- Karin, 5 let: Ja. 

 

Znali so tudi razložiti, da se v pravljici pojavi mati od Trnjulčice. 

 

5. Kako se zgodba konča? 

- Allen, 6 let: Sta plesala. 

- Blaž, 6 let: Sta se Filip in Trnjulčica poročila. 

- Katarina, 6 let: Sta princ in Zarja plesala. 

- Ana, 6 let: Živela sta srečno do konca svojih dni.  

- Nina, 6 let: Pride princ, ji da lupčka in se zbudi.  

- Žan, 7 let: Princ je rešil. 

- Eva, 5 let: Kraljevič in princeska sta plesala. 

- Manca, 5 let: Sta kralj in Trnjulčica plesala. 

- David, 5 let: Da se je kraljevič zaljubil. 

- Karin, 5 let: Da sta se Štefan in Trnjulčica poročila. 

 

Odgovori otrok so si podobni. Odgovorili so, da se zgodba konča s plesom zaljubljenega 

para. 
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Vprašanja po ogledu risanega animiranega filma 

 

1. Kakšen je naslov risanke? 

 

Allen, 6 let:  Trnjulčica. 

Blaž, 6 let: Trnjulčica. 

Katarina,, 6 let:.Trnjulčica. 

Ana, 6 let: Trnjulčica. 

Nina, 6 let: Trnjulčica. 

Žan, 7 let: Trnjulčica. 

Eva, 5 let:. Trnjulčica. 

Manca, 5 let: Pepelka. Ups! Trnjulčica! 

David, 5 let: Trnjulčica. 

Karin, 5 let: Trnjulčica. 

. 

Otroci so pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje. 

 

2. Kdo nastopa v njej? 

 

- Allen, 6 let: Vitez, princeska, kralj, grda čarovnica, tri vile s palčkami, zmaj. 

- Blaž, 6 let: Ta princeska, potem je bil princ in vitez, zmaj pred gradom, kralj in kraljica, tri vile, 

sraka.  

- Katarina, 6 let: Prvo so na gradu kralj in kraljica, vile, kuharji, vitezi, princ… potem je bila pa 

še čarovnica, ki je imela vrano.  

- Ana, 6 let: Princ, tata, ki je kralj, 3 vile, hudobna čarovnica, živalce. 

- Nina, 6 let: Trnjulčica, princ, kralj in kraljica, princ Filip, vile, čarovnica, vrana. 

- Žan, 7 let: Policaji, vitezi, mama, Mateja. 

- Eva, 5 let:. Tri botrice, hudobna vila, princ Filip, mama kraljica, tata kralj, en drugi kralj, 

Trnjulčica, potem so bile pa še gozdne živali. 

- Manca, 5 let: Vile, kralj Filip, od princeske tata, čarovnica, vrana. 

- David, 5 let: Opice, vitezi, Trnjulčica. 

- Karin, 5 let: Konj od kralja, vile, kralj, čarovnica. 

 

Otroci so v povprečju našteli  3-5 oseb, ki so nastopale v pravljici. 
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3. Kdo je glavni junak? 

- Allen, 6 let: Trnjulčica. 

- Blaž, 6 let: Jutranja Zarja se je potem preimenovala v Trnjulčico.  

- Katarina, 6 let: Jutranja Zarja in Trnjulčica, ker je imela dve imeni. 

- Ana, 6 let: Jutranja zarja, ma se poli kliče Trnjulčica. 

- Nina, 6 let: Trnjulčica. 

- Žan, 7 let: Ana! 

- Eva, 5 let:. Zarja in Trnjulčica. 

- Manca, 5 let: Trnjulčica. 

- David, 5 let: Trnjulčica. 

- Karin, 5 let: Aurora,  pa še Trnjulčica se kliče. 

 

Otroci so zopet izpostavili Trnjulčico kot glavno osebo. 

 

4. Ali nastopa v risanki mama? 

- Allen, 6 let: Ne. 

- Blaž, 6 let: Ja.  

- Katarina, 6 let: Ja, je bila na gradu, na Zarjo so pa pazile tri vile. 

- Ana, 6 let: Ne, ni je blo. 

- Nina, 6 let: Ja. 

- Žan, 7 let: Mama od Ane! 

- Eva, 5 let:. Ja, ampak samo od princeske, ne od princa. 

- Manca, 5 let: Ne vem.  

- David, 5 let: Ja. 

- Karin, 5 let: Ja. 

 

Otroci so zopet prepoznali lik matere. 

 

5. Kako se risanka konča? 

- Allen, 6 let: Vitez in princeska sta se poročila. 

- Blaž, 6 let: Sta se poljubila in poročila. 

- Katarina, 6 let: Princ je Trnjulčico poljubil, ona se je zbudila, ostali so se tudi na gradu 

prebudili… sta prišla v dvorano in zaplesala, medtem ko so se vile kregale zaradi barve njene 

obleke. 

- Ana, 6 let:  Sta se poročila in plesala. 

- Nina, 6 let: Trnjulčico je princ poljubil, ona se je prebudila, nato sta si dala roki in sta se znašla 

na plesišču.  

- Žan, 7 let: Mama od Polone je prinesla balone. 

- Eva, 5 let:. Princ Filip in princeska Trnjulčica sta plesala v dvorani. 
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- Manca, 5 let: Sta se poročila. 

- David, 5 let: So prišli policaji in so z mečem ubili čarovnico. 

- Karin, 5 let: Je prišla Trnjulčica, pa sta se poljubila in poročila. 

 

Otroci so tokrat izpostavili poljub, ki so ga vizualno videli na zaslonu.  

7.3.3 KNJIGA O DŽUNGLI 

Otrokom sem prinesla dve pravljici z naslovom Knjiga o džungli: angleško slikanico avtorja 

Rudyjarda Kiplinga in slovensko pravljico. Kot zanimivost naj povem, da so raje listali 

angleško verzijo, ker je imela bolj realistične ilustracije, s katerimi so si lažje predstavljali 

izgled živali in dečka iz džungle.  

 

Vprašanja po poslušanju pravljice 

 

1. Kakšen je naslov  pravljice? 

- Allen, 6 let: Džungla. 

- Blaž, 6 let: Knjiga v džungli 

- Katarina, 6 let: Mavgli.   

- Ana, 6 let: Knjiga o džungli. 

- Nina, 6 let: Knjiga o džungli. 

- Žan, 7 let: Džungla.   

- Eva, 5 let: Knjiga o džungli. 

- Manca, 5 let: Knjiga o džungli. 

- David, 5 let: Knjiga o džungli. 

- Karin, 5 let: Knjiga v džungli. 

 

Otroci so vedeli naslov pravljice, vendar ga niso znali vsi točno poimenovati. Vedeli so, da se 

zgodba dogaja v džungli. 

 

2. Kdo nastopa v njej? 

- Allen, 6 let: tiger, deček iz džungle, medved, kača, opice. 

- Blaž, 6 let: Mavgli, panter, opice, medved, kača. 

- Katarina, 6 let: deček Mavgli, kača, panter, medved, opice, mama v vasi, volkovi, bratec od 

Mavglija. 

- Ana, 6 let: Mavgli, opice, medved, tiger. 

- Nina, 6 let: deček, opice, uni tiger, ku ga je hotel pojest, medvedek, ki ga je imel rad, pa tista 

črna mačka je bla notri. 
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- Žan, 7 let: Mavgli, opice. 

- Eva, 5 let: Mavgli, Bagira, Bal, opice, bratje in sestre volkovi, pa mamica in tata volk, potem je 

bila še una teta na koncu. Pa tiger, ki mu je ušel. 

- Manca, 5 let: Opice, tiger, črn muc, medved, deček, kača.  

- David, 5 let: Mavgli, tiger, panter, medved, opice, stražarji. 

- Karin, 5 let: Maugli, Bag'jra, volkovi, medved Bal, kača, tiger. 

                

Otroci so naštevali živali, ki so nastopale v pravljici. Vsi so našteli dečka Mavglija, tigra in 

opice, sledita jim še medved in panter, ki so jo poimenovali črna mačka.  

  

3. Kdo je glavna oseba? 

- Allen, 6 let:  Mavgli. 

- Blaž, 6 let: Mavgli. 

- Katarina, 6 let: Mavgli. 

- Ana, 6 let:  Mavgli. 

- Nina, 6 let:  Mavgli. 

- Žan, 7 let: Tiger. 

- Eva, 5 let: Deček iz džungle, Mavgli.  

- Manca, 5 let: Deček. 

- David, 5 let: Tiger. 

- Karin, 5 let: Mavgli. 

 

Vsi otroci,  razen dveh fantov, so prepoznali dečka Mavglija v glavni vlogi.  

 

4. Ali nastopa v zgodbi mama? 

- Allen, 6 let: Ja. 

- Blaž, 6 let: Ja. 

- Katarina, 6 let: Ne. 

- Ana, 6 let:  Ne. 

- Nina, 6 let: Ja. 

- Žan, 7 let: Ja. 

- Eva, 5 let: Ja. 

- Manca, 5 let: Ne.  

- David, 5 let: Ja.  

- Karin, 5 let: Ne. 

 

Otroci so si razlagali žensko iz vasi kot Mavglijevo mamo, zato so tudi odgovorili, da nastopa 

v zgodbi mama. 
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5. Kako se zgodba konča? 

- Allen, 6 let: Mavglija so živali pregnale ven iz gozda. 

- Blaž, 6 let: Mavgli je šel domov k mami. 

- Katarina, 6 let: Mavgli je mahal prijateljem, vsi so jokali. 

- Ana, 6 let: Tigra so pregnali iz gozda, ampak je pole fantek vseeno mogu it ven od živali.  

- Nina, 6 let: Tako je blo. Prvo je tel tiger fantka ubit, pa mu ni ratalo, ker je imel dosti 

prijateljev. Pa so si pomagali. Potem je pa Mavgli en dan uspel tigra zvabit in ga je ubil, tako da 

so lahko živeli srečno do konca dni.  

- Žan, 7 let: Opice so skakale. 

- Eva, 5 let: Mavgli je šel nazaj domov v vas, ni bil več v džungli. 

- Manca, 5 let: Tigra je ubil deček, potem je pa šel mamo obiskat. 

- David, 5 let: Tigra je pregnal in ubil, potem pa je lohko naprej živel v džungli. 

- Karin, 5 let: Mavgli je šel v vas pogledat, potem je pa kar zapustil živalce in se šel igrat brez 

njih. 

 

Otroci so odgovorili, da je bil tiger poražen, Mavgli pa nato rešen.  

 

Vprašanja po ogledu risanega animiranega filma 

 

1. Kakšen je naslov risanke? 

 

- Allen, 6 let:  Džungla. 

- Blaž, 6 let: Knjiga o džungli. 

- Katarina,, 6 let: Knjiga o Mavgliju 

- Ana, 6 let: Knjiga o džungli. 

- Nina, 6 let: Džungla. 

- Žan, 7 let: Opica. 

- Eva, 5 let:. Knjiga o džungli. 

- Manca, 5 let: Knjiga o džungli. 

- David, 5 let: Knjiga o džungli. 

- Karin, 5 let: Knjiga o džungli. 

. 

Otroci niso imeli težav pri odgovarjanju na vprašanje. 
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2. Kdo nastopa v njej? 

 

- Allen, 6 let: Opica, slon, fantek, tiger. 

- Blaž, 6 let: Deček, tiger Širkan, volkovi, kača, opice. 

- Katarina, 6 let: Mavgli, tiger, črna mačka, kača, medved, ljudje, opice.  

- Ana, 6 let: Mavgli, medved, tiger, opice. 

- Nina, 6 let: Deček, Bagira, tiger, opice, sloni, medved, kača. 

- Žan, 7 let: opice. 

- Eva, 5 let:. Mavgli, slonček, Balu, Bagira, Širkan. 

- Manca, 5 let: Širkan in fantek, ki so ga rešle opice. 

- David, 5 let: Širkan, Bagira, fantek, opice, kača, medved, srake. 

- Karin, 5 let: Mavgli, tiger, opice, ki so skakale in plesale, pa medved in kača. 

 

Otroci so v povprečju našteli 4-6 oseb, ki so nastopale v pravljici. Spomnili so se tigra, ki so 

ga poimenovali po pravem imenu (Širkan). Ker risanka ni sinhronizirana, smo gledali in 

poslušali angleško različico. Otroci so opazili in slišali drugačno izgovarjavo,  saj je bilo ime 

fantka Mavglija, spremenjeno v Mougli. Tako je ena izmed deklic komentirala: »Kakšen 

Mougli? Mavgli se kliče, ne pa Mougli!« 

 

3. Kdo je glavni junak? 

- Allen, 6 let: fantek. 

- Blaž, 6 let: Mavgli.  

- Katarina, 6 let: Mougli.. 

- Ana, 6 let: Mavgli. 

- Nina, 6 let: Mavgli. 

- Žan, 7 let: Opica! 

- Eva, 5 let:. Mavgli, fantek. 

- Manca, 5 let: Fantek. 

- David, 5 let: Deček, ki je živel v džungli. 

- Karin, 5 let: Mavgli.  

 

Otroci so za glavno osebo določili fantka, ki so ga poimenovali z obema imenoma- 

slovenskim Mavglijem in angleškim Mouglijem.  

 

4. Ali nastopa v risanki mama? 

- Allen, 6 let: Ne. 

- Blaž, 6 let: Ne.  

- Katarina, 6 let: Mama volkec je bila na začetku. 
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- Ana, 6 let: Ne. 

- Nina, 6 let: Ne.. 

- Žan, 7 let: Ne. 

- Eva, 5 let:. Ne. 

- Manca, 5 let: Ne. 

- David, 5 let: Ne. 

- Karin, 5 let: Ne. 

 

Otroci so po ogledu risanke ugotovili, da mati ne nastopa. Le ena deklica je omenila, da je 

bila mama volkulja, ker je skrbela za Mavglija. 

 

5. Kako se risanka konča? 

Allen, 6 let: Movgli zasmodi Širkanu rep, potem pa sreča eno punco in se zaljubi v njo. 

Blaž, 6 let: Širkan izgine, potem pa imajo fantka vsi radi. Ker pa on zagleda v potoku eno 

deklico, izbulji oči in kar gre tja v vas. 

- Katarina, 6 let: Širkan gre zaradi ognja, potem so pa vsi srečni. 

- Ana, 6 let:  Movgli spozna deklico. In mu je zelo všeč. 

- Nina, 6 let: Širkanu je Movgli zažgal rep, zato je ta javkal in odšel, da ga niso nikoli več videli. 

- Žan, 7 let: Opica je padla z drevesa, tiger je ušel. 

- Eva, 5 let:. Mavgli se je v uno punčko zaljubil, ker mu je bila všeč. 

- Manca, 5 let: Širkan je ušel, ker je imel ogenj na repu. 

- David, 5 let: Volki so pomagali fantku premagat Širkana, potem so bli pa vsi veseli. Ampak je 

en dan šel fantek okrog po gozdu in srečal eno deklico, da je kar oči izbuljil ven. 

- Karin, 5 let: Zaljubil se je v eno punčko in kar ostal pri njej. Živali so pa jokale. 

 

Otroci so omenili prigodo s Širkanom in ognjem, ker jim je bila smešna in komična. Vsi so 

omenili, da je fantek spoznal deklico, ki mu je bila takoj všeč.  Disney je srečanje z deklico 

dodal v scenarij, saj v originalni literarni predlogi ne nastopa nobena punčka, ki omreži in se 

spogleduje z Mavglijem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Slika 3: Deklica lista knjigo Deček v džungli 
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7.3.4 MALA MORSKA DEKLICA 
 

Deklice so velikokrat izrazile željo, da jim preberem Malo morsko deklico iz zbirke 

Disneyjeva klasika. Ker je imela knjiga veliko teksta in je dolga, sem se odločila, da bom tisto 

knjigo uporabila pri ogledu risanke. Otrokom sem predstavila originalno literarno predlogo 

Male morske deklice, kot si jo je zamislil H.C. Andersen. Otroci niso imeli težav pri 

dojemanju smrti  morske deklice. 

 

Odgovori po poslušani pravljici 

 
1. Kakšen je naslov pravljice? 

 

- Allen, 6 let:  Mala morska deklica. 

- Blaž, 6 let: Mala morska deklica. 

- Katarina, 6 let: Mala morska deklica. 

- Ana, 6 let: Mala morska deklica. 

- Nina, 6 let: Mala morska deklica. 

- Žan, 7 let: Morska deklica. 

- Eva, 5 let: Mala morska deklica. 

- Manca, 5 let: Mala morska deklica. 

- David, 5 let: Mala morska deklica. 

- Karin, 5 let: Mala morska deklica. 

 

Otroci so enako odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

 

2. Kdo nastopa v njej? 

- Allen, 6 let:  Mala morska deklica, princ, sestre. 

- Blaž, 6 let:  deklica, čarovnica, princ. 

- Katarina, 6 let: pet sestric, morska deklica, princ, tatko, čarovnica. 

- Ana, 6 let:  morska deklica, čarovnica, princ. 

- Nina, 6 let: morska deklica, njene sestre, tata, princ, čarovnica, ki ji da napoj. 

- Žan, 7 let: morska deklica, čarovnica, princ. 

- Eva, 5 let: princ, tata od deklice, deklica, sestre, čarovnica. 

- Manca, 5 let:  čarovnica, princ, pa morska deklica, ne? 

- David, 5 let: morska deklica, čarovnica, princ, sestre. 

- Karin, 5 let: sestre od morske deklice, tata, čarovnica, princ. 
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Pri tem vprašanju otroci niso imeli težav z naštevanjem.  

 

3. Kdo je glavna oseba? 

Allen, 6 let:  Mala morska deklica. 

Blaž, 6 let: Morska deklica. 

Katarina, 6 let: Morska deklica. 

Ana, 6 let: Princ. 

Nina, 6 let:  Mala morska deklica. 

- Žan, 7 let:  Princ. 

- Eva, 5 let: Mala morska deklica. 

- Manca, 5 let: Morska deklica. 

- David, 5 let:  Ta deklica iz morja, ki ima plavutke. 

- Karin, 5 let:  Morska deklica. 

 

V glavni vlogi so otroci prepoznali morsko deklico.  

 

4. Ali nastopa v zgodbi mama? 

- Allen, 6 let:  Ne. 

- Blaž, 6 let: Ne. 

- Katarina, 6 let: Ne, samo sestre. 

- Ana, 6 let:  Ne. 

- Nina, 6 let: Ne. 

- Žan, 7 let: Ne. 

- Eva, 5 let: Ne. 

- Manca, 5 let: Ne. 

- David, 5 let: Ne. 

- Karin, 5 let: Ne. 

 

Otroci so ugotovili, da lik matere manjka.  

 

5. Kako se zgodba konča? 

- Allen, 6 let:  Mala morska deklica skoči v vodo in umre. 

- Blaž, 6 let: Morska deklica noče zabost princa, zato se spremeni v peno. 

- Katarina, 6 let: Morska deklica skoči v vodo, potem se pa spremeni v morsko peno. 

- Ana, 6 let:  Morska deklica umre, ker je ni nihče imel rad. 

- Nina, 6 let:  Morska deklica se ne poroči z nobenim, zato je žalostna in umre. 

- Žan, 7 let:  Princa zabode.  

- Eva, 5 let: Deklica se spremeni v valove v morju. 
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- Manca, 5 let:  Morska deklica se začne jokat, ker je žalostna, skoči v vodo in se spremeni v 

peno. 

- David, 5 let: Najprej je imela bodalo, pa ni tela princa zabodt, zato je skočila v morje.  

- Karin, 5 let: Ja, umrla je, ker se je spremenila v morsko peno.  

 

Otroci so razumeli, da je deklica umrla, ko se je vrgla v vodo, čeprav je bila morska deklica. 

Ker se je spremenila v peno, ni več vidna v otipljivi obliki, zato so tudi otroci dojeli, da je ni 

več. 

 

Odgovori po ogledu risanke 

 

1. Kakšen je naslov risanke? 

 

- Allen, 6 let: Morska deklica. 

- Blaž, 6 let: Mala morska deklica. 

- Katarina, 6 let: Mala morska deklica je naslov. 

- Ana, 6 let:  Mala morska deklica. 

- Nina, 6 let: Mala morska deklica. 

- Žan, 7 let: Morje. 

- Eva, 5 let: Mala morska deklica. 

- Manca, 5 let: Mala morska deklica. 

- David, 5 let: Mala morska deklica. 

- Karin, 5 let: Mala morska deklica. 

 

2. Kdo nastopa v njej? 

 

- Allen, 6 let: Ta morska deklica, hobotnica, princ, pes, stražarji. 

- Blaž, 6 let:  Mala morska deklica, kraljevič, ribji kralj, sestre od morske deklice, čarovnica, 

riba, rak. 

- Katarina, 6 let: Morska deklica Ariela, njen oče, sestre, kraljevič, kuža, riba, morski konjiček, 

rak, sive ribe z brkami. 

- Ana, 6 let: Morska deklica, princ, delfinček, ribica. 

- Nina, 6 let: Mala morska deklica Ariela, tata od nje, dve sestri, princ in njegov kuža, hobotnica, 

ki je bila čarovnica. 

- Žan, 7 let: Riba, princ, pes, rak. 

- Eva, 5 let: Ariela, princ, rakec, ribica, hobotnica, jegulje, tatko od Ariele, sestrice. 

- Manca, 5 let: Morska deklica, tata, sestre, čarovnica, princ, kuža. 
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- David, 5 let: Ta punčka v morju, pa njen oči, čarovnica hobotnica, jegulje, stražarji, služabniki, 

princ, kralj in kraljica. 

- Karin, 5 let: Morska deklica, kralj morja Triton, princ, kužek, rak, riba, delfin, hobotnica, ena 

strašna. 

 

Hobotnico so nekateri dodatno označili še s čarovnico. Našteli so vse osebe, 

veliko pozornosti so namenili živalskim spremljevalcem morske deklice. 

 

 

3. Kdo je glavni junak? 

- Allen, 6 let: Morska deklica. 

- Blaž, 6 let: Ariela. 

- Katarina, 6 let: Ariela. 

- Ana, 6 let: Ariela. 

- Nina, 6 let: Princ in Ariela.. 

- Žan, 7 let: Rak. 

- Eva, 5 let: Morska deklica Ariela. 

- Manca, 5 let: Morska deklica. 

- David, 5 let: Ariela. 

- Karin, 5 let: Ariela. 

 

Za glavno vlogo so otroci zopet postavili Arielo- morsko deklico. 

 

4. Ali nastopa v risanki mama? 

- Allen, 6 let: Ne. 

- Blaž, 6 let: Ne. 

- Katarina, 6 let: Ja, od princa. 

- Ana, 6 let: Ja. 

- Nina, 6 let: Ja, kraljica je bila. 

- Žan, 7 let: Ne. 

- Eva, 5 let: Aha, je bila. 

- Manca, 5 let:  Ja. 

- David, 5 let: Ja. 

- Karin, 5 let: Ja. 

 

Otroci so se spomnili, da je bila v risanki prikazana kraljica, mati od princa. Zato so nekateri 

odgovorili pritrdilno na to vprašanje.  
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5. Kako se risanka konča? 

- Allen, 6 let: Čarovnica zraste do neba, pa jo zabodejo, da spušča. Potem pa morska deklica 

spije en napitek in dobi noge, da je lahko s princem. 

- Blaž, 6 let: Deklica dobi nazaj noge in gre ven iz morja. 

- Katarina, 6 let: Ariela in princ se poljubita in poročita. 

- Ana, 6 let:  Onadva se poročita, una čarovnica pa umre na koncu, da so lahko srečni. 

- Nina, 6 let: Princ in morska deklica se poročita, potem ko ona dobi noge. 

- Žan, 7 let:  Deklica in deček se poročita in plešeta. 

- Eva, 5 let: Ariela začne jokat, ker ima rep, potem ji pa tata noge začara, da se lahko poroči s 

princem.  

- Manca, 5 let: Morska deklica in princ se objameta in poročita. 

- David, 5 let: čarovnico zabodejo, da izgine, potem so pa vsi srečni. 

- Karin, 5 let: Morska deklica se spremeni v človeka, ki ima noge, potem jo pa princ odnese in se 

gresta poročit. 

 

Otroci so ugotovili drugačen konec zgodbe kot pa pri pravljici. Uporabili so 

veliko podrobnosti ( napoj, poroka, čarovnica umre). 

 

7.3.5 ALADIN 
 

Pravljico Aladin sem izbrala zato, ker je večina otrok v starejši skupini ne pozna, čeprav jo 

imajo v stalnem knjižnem kotičku. Meseca januarja sem 5-letnega dečka prosila, naj mi 

pripoveduje zgodbo o Aladinu, medtem ko sva opazovala ilustracije. Povedal mi je, da knjige 

ne marajo zato, ker so v njej narisani strašni ljudje. Šlo je torej za strah pred zlobnimi ljudmi, 

saj jim še nihče pravljice ni bral, zato tudi niso vedeli, kako se zgodba konča. Odločila sem se, 

da bom z njimi obravnavala  zgodbo o Aladinu. Otrokom sem jo prebrala konec maja. Posedli 

so se na blazino, tako so lahko vsi videli izgled knjige. Otroci so zgodbo spremljali ves čas, le 

deček s posebnimi potrebami je občasno začel porivati druge otroke, zato sem ga imela ob 

sebi. Ugotovila sem, da je bila ta knjiga za otroke dokaj težka za razumevanje, saj veliko 

pojmov niso razumeli. Otrokom sem sproti razložila pojme, za katere sem predvidela, da jih 

ne poznajo npr. džin, turban, svetilka. Ker sem hotela otroke aktivno vključiti v poslušanje, 

sem jih sama spraševala o tem, kaj se bo v pravljici najverjetneje zgodilo. Petletna deklica je 

začela obračati strani, kar je zmotilo ostale otroke. Starejša deklica je pripomnila: »Nehaj 

obračat strani, Mateja bo prebrala, pa bomo tako izvedeli, kaj se bo zgodilo na naslednji 

strani.« 
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Za razliko od ostalih obravnav Disneyjevih pravljic in risank, smo risanko o Aladinu 

pogledali še isti dan. Šli smo v prostore šole, kjer smo si v eni izmed učilnic pogledali risanko 

Aladin produkcije Walt Disney Studios. Otroci so si sami izbrali prostor za gledanje. Zmotil 

jih je dolg uvod na začetku risanke, poleg tega so bili razočarani, ker je risanka v njim 

nepoznanem jeziku. Ker so premajhni, da bi bili zmožni brati podnapise, sem jih prevajala 

sama.  Po desetih minutah gledanja sem ugotovila, da so se začeli otroci presedati in 

pogovarjati drug z drugim, zato sem prevrtela risanko naprej do bolj zanimivih odlomkov. 

Otrokom je bilo moje dejanje všeč, saj so tako lažje spremljali risanko. Risanka je dolga 90 

minut, kar je za predšolske otroke prevelik napor, da bi sedeli na mestu in gledali. Tako sem 

gledanje risanke prepolovila, obenem pa poskrbela za aktivno udeležbo otrok, saj sem jih 

spraševala o vsebini zgodbe. 

 

Odgovori po poslušani pravljici 

1. Kakšen je naslov pravljice? 

- Allen, 6 let: Aldin. 

- Blaž, 6 let: Ne vem, kako se je klicala… katero smo že poslušali? (Deklica v bližini pove ime 

pravljice). Aja, Aladin. 

- Katarina,, 6 let: Aladinova svetilka. 

- Ana, 6 let: Alvin in veveričke. 

- Nina, 6 let: Aldin in čarobna svetilka. 

- Žan, 7 let: Totolina palona. 

- Eva, 5 let: Aldin in čarobna svetilka. 

- Manca, 5 let: Aladin in svetilka. 

- David, 5 let: Aladin. 

- Karin, 5 let: Aldin. 

 

Večina otrok je poimenovala glavno osebo Aldin. Ker gre za nenavadno ime, ki ga še niso 

slišali, so ga hoteli povezati z imenom koga, ki ga poznajo. Ker poznajo šolarja po imenu 

Aldin, so si zapomnili to ime. 

 

                2. Kdo nastopa v njej? 

 

- Allen, 6 let: Aldin, princeska, en črn zloben, pa uni s turbanom, tiger, tata kralj, opica. 

- Blaž, 6 let: Ne vem. (po premisleku) Une lutke, Aldin, uni duh iz svetilke. 

- Katarina,, 6 let: Jasmina, Aladin, hudobec, ki je imel na rami papagaja, opica, tisti moder duh iz 

svetilke, ko se je prikazal iz nje. 
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- Ana, 6 let: Lumpi ljudje, Jasmina, pa opica Ficko. 

- Nina, 6 let: Aladin, svetilka, tisti modri duh, Jasmina, stražarji, tisti, ki je bil z belo kapo povit, 

tudi tisti, na začetku, ko se je Aladin po vrvi spustil, ko je ukradel kos kruha, ker je bil reven. Pa 

en starec hudoben.  

- Žan, 7 let: Mama palone, opica, tiger. 

- Eva, 5 let: Una opica, Jasmina, en tiger, uni mož, ki je Jasmino stisnil tako močno za roko. 

- Manca, 5 let: Aladin, Jasmina, uni velikanski lev, opica, velika kača, uni kralj, ki je imel tako 

veliko krono. 

- David, 5 let: Tisti človek, ki je imel turban na glavi, Aladin, Jasmina, tisti vojaki od groznega 

človeka- od tistega hudobnega črnega.  

- Karin, 5 let: Aldin, potem je bil tisti mož, ki je primu tisto punco, kaj je bla že… Jasmina. 

Potem je bil tam še tisti lump in tista opica, pa en mož, ki je bil prijazen in se je združil s tistim 

lumpom.  

 

Otroci prepoznajo zlobneža in ga uvrstijo v kontekst s slabšalnimi izrazi, kot so: 

»hudoben, črn, zloben«, povedo tudi, da je bil nasilen.  

 

3. Kdo je glavni junak? 

- Allen, 6 let: Aldin. 

- Blaž, 6 let: Lumpki, uni ku so Aldina napadli. 

- Katarina,, 6 let: Jasmina. 

- Ana, 6 let: Jasmina.  

- Nina, 6 let: Jasmina.  

- Žan, 7 let: Totolina.  

- Eva, 5 let: Aldin in njegova opica. 

- Manca, 5 let: Jasmina in Aladin, oba sta. 

- David, 5 let: Aladin.  

- Karin, 5 let: Jasmina. 

 

Dekleta so postavila v glavno vlogo žensko osebo- Jasmino, medtem ko so fantje v glavno 

vlogo postavili Aladina. Tukaj se dobro vidi, kdo se je identificiral z ženskim in kdo z 

moškim junakom. 

4. Ali nastopa v pravljici mama? 

- Allen, 6 let: Ne. 

- Blaž, 6 let: Ne. 

- Katarina,, 6 let: Ne. 

- Ana, 6 let:  

- Nina, 6 let: Ne, samo očka. 

- Žan, 7 let: Mama palone. 
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- Eva, 5 let: Ne. 

- Manca, 5 let: Ne. 

- David, 5 let: Ne.  

- Karin, 5 let: Ja. Ne, ne. Ni je blo.  

 

Otroci niso prepoznali lika matere, ki v zgodbi ni bila prikazana. 

 

5. Kako se zgodba konča? 

Allen, 6 let: Uni ta črn se spremeni v rdečo kačo, pa ga Aldin preseka na  dvoje z 

mečem. Potem so pa vsi srečni in se poroči s princesko. 

- Blaž, 6 let: Aldin in punčka se poročita in odletita z blazino. 

- Katarina,, 6 let: Da sta se Jasmina in Aladin poročila, sta srečno živela do konca svojih dni. 

- Ana, 6 let: Da sta odletela v nebo in sta se poročila. 

- Nina, 6 let: Jasmina in Aladin se poročita. On je potem še začaral rdečega duha. 

- Žan, 7 let: Totolina palone je šla proč. 

- Eva, 5 let: Aladin in Jasmina sta se skupaj poročila. 

- Manca, 5 let: Sta se Aladin in Jasmina poročila. 

- David, 5 let: Aladin je kačo spremenil v duhca, pa ga je zaprl v ječo, potem je pa letečo 

preprogo zajahal, pa sta šla z Jasmino se poročit.  

- Karin, 5 let: Sta se una Jasmina in Aldin poročila. In sta živela srečno do konca svojih dni. 

 

Otroci so spet izpostavili poroko, čeprav v zgodbi ni omenjena. 

 

Odgovori po ogledu risanega filma 

 

1. Kakšen je naslov risanke? 

- Allen, 6 let: Aladin. 

- Blaž, 6 let: Aladin. 

- Katarina, 6 let: Aladin. 

- Ana, 6 let: Aladin. 

- Nina, 6 let: Misliš risanko od Aladina? Ja, Aladin. 

- Žan, 7 let: Ne vem. 

- Eva, 5 let: Aladinova svetilka. 

- Manca, 5 let: Aladin in njegova svetilka. 

- David, 5 let: Aladin. 

- Karin, 5 let: Aladinova čudežna svetilka. 
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Ker najdemo različne pravljice in risanke o Aladinu, so tudi otroci naleteli na različne 

naslove. Pravilni odgovor je Aladin, nekateri otroci so k naslovu povezali tudi svetilko. 

 

2. Kdo nastopa v njej? 

 

- Allen, 6 let: Aladin, razbojniki, opica, princesa, kralj, duh. 

- Blaž, 6 let: Aladin, Jasmina, opica, papagaj, rdeč in moder duh. 

- Katarina,, 6 let: Aladin, Jasmina, poli so nastopali uni trije, ki so napadli Aladina, ker je ukradel 

kruh. 

- Ana, 6 let: Jasmina, Aladin, kralj, lump in otroci. 

- Nina, 6 let: Aladin, Jasmina, tatko od Jasmine, kuža na koncu in še stražarji, tisti možakarji, ki 

so vrgli Aladina dol s stolpa, ker je ukradel štruco. 

- Žan, 7 let: Vojaki, opice, kača. 

- Eva, 5 let: Aladin, od Jasmine tiger, Jasmina, tata od nje in opica od Aladina. 

- Manca, 5 let: Aladin, Jasmina, kraljevič. 

- David, 5 let: Aladin, princesa Jasmina, črni mož, moder duhec,    opica, papagaj, pa stražarji s 

sabljami. 

- Karin, 5 let: Aladin, Jasmina, očka od Jasmine, tisti lumpi, ki so hoteli zgrabit Aladina, ker jim 

je ukradel štruco, tisti tiger od Jasmine, pa ptički in ribe v vodi. 

 

Otroci so si zelo zapomnili prizor kraje kruha, saj je prikazan zelo komično. Ravno to očitajo 

Disneyju- slabe strani sveta je zamaskiral v komično in humorno podobo. Slaba dejanja 

idealizira in opravičuje. Otroci dobijo negativen zgled in napačno sporočilo, da je krasti 

zaželjeno.  

 

3. Kdo je glavni junak? 

- Allen, 6 let: Aladin. 

- Blaž, 6 let: Ne vem, Jasmina. 

- Katarina,, 6 let: Aladin in Jasmina. 

- Ana, 6 let: Aladinova svetilka 

- Nina, 6 let: Aladin in Jasmina. 

- Žan, 7 let: Eva. 

- Eva, 5 let: Preproga. 

- Manca, 5 let: Jasmina in Aladin. 

- David, 5 let: Aladin. 

- Karin, 5 let: Aladin. 

                                                                                                     Slika 4: Otroci gledajo risanko Aladin. 
Tokrat so otroci postavili v glavno vlogo Aladina. 



 80 
 

 

4. Ali nastopa v risanki mama? 

- Allen, 6 let: Ne. 

- Blaž, 6 let: Ne. 

- Katarina,, 6 let:  Ne. 

- Ana, 6 let: Ne. 

- Nina, 6 let: Ne.  

- Žan, 7 let: Ne. 

- Eva, 5 let: Bolj ata od Jasmine kot mama, mame nisem vidla notri v risanki. 

- Manca, 5 let: Ne. 

- David, 5 let: Ne. 

- Karin, 5 let: Ne.  

 

Otroci niso opazili podobe matere, ker ni bila prikazana. 

 

5. Kako se risanka konča? 

- Allen, 6 let: Aladin in princesa odletita na preprogi, potem pa duh pomežikne. 

- Blaž, 6 let: Princ in princesa sta se poročila. 

- Katarina, 6 let:  Jasmina in Aladin sta se srečno do konca svojih dni poročila, sta skupej živela 

in sta rodila dojenčka- enga samo.  

- Ana, 6 let: Aladin in Jasmina sta odletela na blazini. 

- Nina, 6 let: Ker sta onadva zaljubljena, se poročista. Aladin in Jasmina. Ker je on ratal princ, 

ker je zaprl rdečega duhca notri v svetilko. 

- Žan, 7 let: So ustrelili vojaki »bom, bom, bom«!  

- Eva, 5 let: Jasmina in Aladin sta se poročila in odletela s preprogo. 

- Manca, 5 let: Sta se poročila Jasmina in Aladin na nebu. 

- David, 5 let: Odletel je Aladin, zraven je pa še Jasmino zagrabil, da sta skupaj potem letela. 

- Karin, 5 let: Jasmina in tisti Aladin sta se poročila. 

 

Čeprav poroka ni prikazana, so otroci mnenja, da sta se Aladin in Jasmina poročila. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Deklica gleda videokaseto risanke Aladin  
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Otroci so spoznali pet pravljic in risank, za katere so ugotovili, da se med seboj povezujejo. 

Med samo obravnavo pravljic jih je najbolj motil jezik risank, saj so hoteli imeli slovenščino, 

da bi razumeli, kaj se v risanki pogovarjajo. Ravno zato menim, da Disneyjeve risanke z 

vidika pomanjkanja sinhronizacije niso primerne za predšolske otroke. Mislila sem, da zgodb 

ne bodo razumeli, vendar se je izkazalo, da sem se zmotila. Otroci so kljub neznanemu jeziku 

uspeli razbrati zgodbo in povezati risanko s pravljico.  

 

Disneyjevi animirani filmi so dolgi več kot 90 minut. Z vidika otrok je risanka predolga za 

gledanje, saj otroci težko zdržijo toliko časa pri miru. Zato je priporočljivo, da med gledanjem 

izvajajo tudi druge dejavnosti (npr. risanje, pogovor, igranje). Otroci niso imeli težav z 

motivacijo. Vsakič, ko sem napovedala ogled risanke, so jo komaj pričakovali, saj 

vzgojiteljice ponavadi ne dovolijo gledati risank v vrtcu.  

7.4 REZULTATI ANKETE 
 

Tabela  7: Ali se z otroki pogovarjate o vsebini po branju knjige ali ogledu risanke? 

 

 december april 

da, ampak samo po ogledu risanke 0 0 

da, ampak samo po ogledu pravljice 10 40 

da, po branju knjige in ogledu risanke 70 60 

Ne 20 0 

 

Graf 1 : Ali se z otroki pogovarjate o vsebini po branju knjige ali ogledu risanke? 
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70 % staršev se z otroki pogovarja po branju knjige in ogledu risanke. Po ponovnem testiranju 

se je delež malce zmanjšal. Povečal se je delež staršev, ki se z otroki pogovarja samo po 

ogledu pravljice. Le ena petina staršev se z otroki po obravnavi pravljice ali risanke z otroki 

nič ne pogovori. 

 

Graf 2: Katere lastnosti so staršem najbolj pomembne pri izbiri pravljice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  8: 

Katere 

lastnosti so staršem najbolj pomembne pri izbiri pravljice? 

 

 POMEMBNO SREDNJE 

POMEMBNO 

NEPOMEMBNO 

December April December April December April 

Ilustracije v knjigi 80 60 20 20 0 20 

Dolžina pravljice 40 20 50 40 10 40 

Avtor 0 0 20 40 80 60 

Prepoznavnost 

knjige 

20 10 30 70 50 20 

Zunanji izgled 30 40 60 60 10 0 

 

Staršem so bile decembra najbolj pomembne lastnosti pri izbiri pravljice ilustracije v knjigi, 

medtem ko prepoznavnost knjige ne igra posebne vloge pri izbiri. Aprila so bile staršem  

ravno tako najbolj pomemben dejavnik ilustracije. Staršem je zunanji izgled pravljice srednje 

pomemben, kadar izbirajo pravljico. Pričakovala sem, da bo večini staršev pomemben 
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dejavnik avtor, vendar se je izkazalo, da je avtor nepomemben pri izbiri pravljice več kot 

polovici anketiranim. Staršem je zunanji izgled knjige srednje pomemben, največji dejavnik 

pri izbiri pa so ravno ilustracije v knjigi- kar 80 % vprašanih je ilustracije uvrstilo med 

najpomembnejši dejavnik. Tako hipotezo, da sta staršem pri izbiri pravljic pomembna zunanji  

videz knjige in ilustracije, delno potrjujem.  

 Graf 3: Katere lastnosti so staršem najbolj pomembne pri izbiri risanke? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršem je najbolj pomembna lastnost sinhronizacija, kar sem tudi pričakovala, saj predšolski 

otroci še ne znajo brati. Zanimivo se mi zdi, da dolžina risanke na izbiro ne vpliva. Hipotezo 

delno potrjujem, saj je staršem pomembna sinhronizacija pri izbiri risanke, ni jim pa 

pomembna dolžina risanke.  

Tabela 9: katere lastnosti so staršem najbolj pomembne pri izbiri risanke? 

 POMEMBNO SREDNJE 

POMEMBNO 

NEPOMEMBNO 

December April December April December April 

Dolžina risanke 20 10 60 70 20 20 

Prepoznavnost 

risanke 

50 40 30 30 30 30 

Zunanji izgled 40 20 30 50 20 30 

Sinhronizacija 70 70 30 20 0 10 

Podnapisi 50 10 30 30 10 60 
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Najljubše pravljice 
 
Na anketnem vprašalniku so starši vprašati svoje otroke o njihovih najljubših pravljicah. Ker 
je nastal seznam teh pravljic zelo dolg, sem se odločila, da grafično predstavim samo tiste, ki 
se na seznamu pojavijo več kot 2x. 
 
Tabela 10: Najljubše pravljice meseca decembra 2010 in aprila 2011 
 

  December  April 

Trije prašički (ljudska) 40 10

Volk in sedem kozličkov (ljudska) 40 30

Rdeča kapica (ljudska) 70 20

Sneguljčica (ljudska) 70 30

Pepelka ( Brata Grimm) 20 20

Trnjulčica (Brata Grimm) 40 10

Grdi raček (H. C. Andersen) 10 10

Lepotica in zver (Disneyjeva klasika) 10 30

Janko in Metka  30 10

Obuti maček (C. Perault) 30 10

Kdo je napravil Vidku srajčico (F. 
Levstik) 10 10

Juri Muri 10 10

Zajček Matevž (A. Petigny) 20 10

Larina zvezdica 10 10

Palček Tim 10 10
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Klobuk g. Konstantina 10 10

Dama in Potepuh (Disneyjeva klasika) 20 10

Bambi (Disneyjeva klasika) 20 10

Mala morska deklica (Disneyjeva klasika) 10 20

Ostržek (C. Collodi)  30 20
Nodi 20 10

Mišek Tip (A. Casalis) 10 20

Zaljubljeni žabec (M. Velthuis) 10 10

O treh grahih (ljudska) 10 10

Piki (E. Hill) 30 0

Bibi in Gusti (I. Mlakar) 40 50

Mandi (B. Weninger) 0                                         20 

Franček (P. Bourgeois) 20                                           0 

Polna luna in shujševalna kura (A. 
Kermauner 0                                         30 

 
Najbolj priljubljeni pravljici sta Rdeča Kapica in Sneguljčica. Obe pravljici sta bili najvišji 

tako decembra kot aprila, všeč je bilo 70 % otrok. Decembra je bil delež med pravljicami 

Volk in sedem kozličkov, Mala morska deklica, Trije prašički in Trnjulčica enak, kar 40 % 

vseh anketiranih. Stanje pravljic se med obema mesecema ni bistveno spremenilo. Otroci so 

imeli podobne najljubše pravljice kot na začetku.  

Z otroki sem v mesecih med obema anketiranjema intenzivno delala na pravljici Lepotica in 

Zver, Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir in Polna luna in shujševalna kura. Vse tri 

pravljice so dobile na aprilskem testiranju velik delež. 

Hipotezo, da bo na seznamu meseca decembra več knjig sodobnih avtorjev kot pa ljudskih 

zavračam, saj je na seznamu le 7 od 24-ih pravljic sodobnih avtorjev. Rezultati potrjujejo, da 

je otrokova najljubša zvrst ljudska pravljica.   
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Graf 4: Najljubše pravljice meseca decembra in aprila  
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Najljubše risanke 
 
Starši so morali našteti najljubše risanke svojega otroka. Na graf in v tabelo sem uvrstila tiste, 
ki so se pojavili več kot dvakrat.  
Tabela  11: seznam najljubših risank meseca decembra in aprila 
 December April 
Tom in Jerry 90 40 
Winx 80 50 
Mala morska deklica 30 90 
Pink Panter 60 20 
Pujsa Pepa 40 30 
Bacek Jon 60 20 
Mojster Miha 80 40 
Knjiga o džungli 10 50 
Dama in potepuh 30 20 
Alvin in veveričke 40 30 
Pika Nogavička 50 30 
Lepotica in Zver 30 90 
Barbie 40 40 
Fifi in cvetličniki 60 20 
Čarli in Lola 70 40 
Garfield 70 40 
Traktor Tom 30 0 
Rori, dirkalnik 40 20 
Nodi 80 60 
Telebajski 70 30 
Bambi 30 40 

Na seznamu so večinoma tiste risanke, ki so uvrščene v dnevni televizijski program na 

slovenskih televizijah. Risanke, ki so daljše od 60 minut so Mala morska deklica, Knjiga o 

džungli, Bambi, Lepotica in Zver, Dama in Potepuh, Alvin in veveričke in Barbie. Razen 

zadnjih dveh so te risanke v lasti produkcije Disney. Te risanke so bile že decembra na 

seznamu, vendar je opazen porast meseca aprila, potem ko smo si ogledali risanke tudi v 

vrtcu.  

Potrjujem hipotezo, da je na seznamu več risanih animiranih filmov in manj pravljic, ki 

so nastale na osnovi motiva ljudske ali avtorske pravljice, ki jih lahko povežem s 

produkcijo Disney. 

Največ deleža, kar 90 % otrok je za najljubšo risanko navedlo Tom & Jerry risanko. Gre za 

risanko, znano po nasilnih prizorih. Na vprašanje, zakaj jo imajo radi, so otroci odgovorili 

»ker se mačka in miš kar naprej tepeta«. Otrokom so zelo všeč nasilne risanke, primer je tudi 

druga najljubša Winx ter Pink Panter. Ko sem dvakrat napovedala, da gremo gledat risanko v 

šolo, so me skušali prepričati, naj jim zavrtim tudi Tom in Jerryja. To sem enkrat tudi 

naredila, pričakovala sem, da bodo začeli po vzoru risanke porivati svoje sosede, ampak se to 

ni zgodilo. Večinoma so se smejali in se pogovarjali, kaj je Jerry naredil Tomu.
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Graf 5: Najljubše risanke otrok meseca decembra in aprila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so imeli aprila 2011 najraje risanki Lepotico in Zver ter Malo morsko deklico. Risanke 

sem obravnavala skupaj z otroki, zato nad tem rezultatom nisem bila presenečena. Tom in 

Jerry se je iz 90 % zmanjšal na 40 %, kar je zelo spodbudno, saj gre za nasilno risanko. Vse 

risanke produkcije Disney so se meseca aprila povišala z decembrskega stanja, kar pomeni, da 

lahko vplivam na interese otrok če dalj časa z njimi obravnavam  določeno zgodbo. 
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Zadnje vprašanje za starše se je glasilo: »Kje ste imeli več težav pri naštevanju?« 

Pričakovala sem, da bodo starši odgovorili, da so imeli težave pri naštevanju pravljic.  

Decembra so starši največkrat obkrožili zadnjo možnost ter dopisali: 

- brez težav 

- ne odobravam preveč televizije 

- povsod 

- imela sem težave zaradi točnosti naslova risank 

- seveda je pravljic več pri nas doma, ampak sem jih napisala samo 10. 

 

30 % staršev je imelo težavo pri naštevanju pravljic, medtem ko je imelo samo 20 % težave 

pri naštevanju risank. 

Tabela 12: Kje ste imeli več težav pri naštevanju? 

 

 december april 

Pri naštevanju pravljic 30 10 

pri naštevanje risank 20 70 

drugo 50 20 

skupaj 100 100 

 

 Graf 6 : Kje ste imeli več težav pri naštevanju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če pogledamo mesec april, je največ težav, kar 70 % vprašanih, imelo pri naštevanju risank. 

Tako zavračam hipotezo, da imajo starši več težav pri naštevanju pravljic kot pa risank, 

saj rezultati kažejo drugače. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Diplomska naloga je bila razdeljena na več delov. Osrednji del diplomske naloge temelji na 

empirični raziskavi v vrtcu, ki sem jo izvajala od novembra 2010 do aprila 2011 v vrtcu 

Senožeče.  Z raziskavo sem ugotovila  ali se»bralni« interesi otrok spremenijo, če otroku 

aktivno beremo in se z njim pogovorimo o prebranih knjigah. Pravljice so pomemben 

dejavnik njihovega otroštva. Rezultati so pokazali, da je otrokova najljubša zvrst ljudska 

pravljica. Risanke, tako kot ljudske pravljice, so sestavni del odraščanja, čeprav so lahko 

kičaste, trivialne in polne nasilja. Raziskavo sem preučevala z anketnimi vprašalniki za starše 

otrok in s prilagojenim intervjujem za otroke. Po pregledanih intervjujih opazimo, da otroci 

razumejo vsebino pravljice, če jo ustrezno obravnavamo: otroku razložimo nepoznane besede, 

se pogovorimo o vsebini in sporočilu pravljice, primerjamo pravljico z risanko itd. Paziti je 

potrebno, da otrok ne prenasičimo s preveliko količino pravljic v kratkem času. Slediti 

moramo smernicam, kako izbrati in predstaviti knjigo, primerno otrokovemu razvoju. Otroci 

potrebujejo večkratno ponovitev ene pravljice, ki jo obravnavamo v daljšem obdobju. Z 

raziskavo Disneyjevih risank sem hotela dokazati, da so neustrezne in prezahtevne za 

predšolske otroke, menim, da so risanke cenene in imajo enak koncept in potek zgodbe. Pri 

vseh obravnavanih risankah so ženske vloge manjvredne in stereotipne, medtem so moški 

prikazani kot rešitelji. Risanke spodbujajo diskriminacijo med spoloma.  Rezultati raziskave 

potrjujejo, da so otroci opazili razlike glede pravljic v različnih medijih. Težava je v tem, da 

Disneyjeve risanke niso namenjene mlajšim otrokom, saj niso sinhronizirane, za otroke pa so 

predolge. Ugotovila sem, da so risanke namenjene šolskim otrokom, ki že znajo brati in 

gledati risanko hkrati. Ravno zato v Kurikulumu za vrtce (2011) ne najdemo cilja na področju 

jezika, ki bi opredelil obravnavo pravljic v drugačni obliki. Vzgojiteljice se izogibajo gledanju 

risank v vrtcu, ker so mnenja, da so otroci preveč pasivni pri gledanju.  

Kljub temu so se na seznamih pri ponovnem anketiranju pojavile na anketi risanke produkcije 

Disney. To nakazuje, da otrokom pri obravnavi in zaznavanju pravljic v risani obliki ni 

pomembno, v kakšen jeziku je risanka predstavljena. Zanimivo bi bilo raziskovati samo ogled 

risanke, brez predhodnega napovedovanja ali branja pravljice ter brez pogovora med ogledom 

risanke. Otroci bi verjetno imeli težave pri razumevanju zgodbe, poleg tega ne bi imeli dovolj 

motivacije in pozornosti za sedenje pred televizijo, saj gre za več kot uro dolge risanke. 

Otrokom moramo zagotoviti pogovor po obravnavi pravljic in risank, da z otroki razčistimo in 

pojasnimo neznane besede in skupaj povzamemo besedilo. Spodbujamo pogovor doma: 

podatki kažejo, da se starši pogovorijo doma z otrokom po branju pravljice, medtem ko je 
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pogovor po gledanju risanke zanemarjen. Na seznamu risank se je pojavilo veliko nasilnih 

risank, pri katerih je treba poskrbeti za ozaveščanje otrok o moralnem početju. Otrok z 

zgledom odrasle osebe ugotovi, kaj je prav in kaj narobe. Otroci se identificirajo z glavnimi 

junaki, ki bi jim bili radi čimbolj podobni.  V dobi sodobnih medijev je ravno vizualna 

podoba postala pomemben dejavnik v otrokovem življenju. Disneyjeve risanke predstavljajo 

ogromno stereotipov in predsodkov, ki se jih morajo starši zavedati. Če starši poznajo 

najljubše junake svojih otrok, se zavedajo otrokovih interesov ter ravnajo v skladu z otrokovo 

varnostjo. 

Z obravnavo pravljic lahko posegamo na različna področja dejavnosti v vrtcu, zato so 

pravljice dobrodošle pri načrtovanju kot vir motivacije. Otrokom zagotavljajo varnost, zato jih 

lažje motivirajo k sodelovanju pri različnih aktivnostih. 

 

Dobljeni rezultati empiričnega dela so primerni za spremljanje otrokovega napredka na 

različnih področjih, predvsem na govornem. Otrokom dajemo spodbude k pogovoru, 

poskrbeti moramo, da pozitivno vplivamo na njegova področja govora. Vzgojitelj v vrtcu 

lahko pripravi standardizirano lestvico za preverjanje jezikovne kompetentnosti, ki jo s 

pomočjo raziskovanja in opazovanja vključi v delo z otroki. 

Med samo raziskavo diplomskega dela sem naletela na mnogo spodbud s strani otrok, ki jih 

lahko načrtujemo v prihodnje. Zanimivo bi bilo primerjati Disneyjeve risanke z risankami 

podjetja Mattel, ki ustvarja Barbie risanke, posnete po literarnih zgodbah (Hrestač, Palčica, 

Morska deklica). Prav tako sem med raziskovanjem prišla na zamisel, da bi lahko rezultate 

najljubših otrokovih pravljic in risank razčlenila na pravljice, v katerih nastopajo ljudje, živali 

ali predmeti. Naredimo lahko enoletni projekt na temo pravljic in risank, saj je ta tema zelo 

obsežna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 
 

9 LITERATURA 
 

a) STROKOVNA LITERATURA 

 

1. Andersen, H.C (2006). Mala morska deklica. Tržič, Učila.  

2. Bell, E. in drugi (2008). From Mouse to Mermaid: The Politics of Film, Gender, and 

Culture. Indiana University Press. 

3. Bettelheim, B. (2002). Rabe čudežnega: o pomenu pravljic, Ljubljana, Studio Humanitas. 

4. Erjavec, K., Volčič, Z. (1998). Mladi in mediji. Ljubljana, ZPM Slovenije. 

5. Finch, C. (1995). The Art of Walt Disney from Mickey Mouse to the Magic Kingdoms, 

London, Virgin Books. 

6. Giroux, H. (2001). The mouse that roared- Disney and the end of Innocence. Oxford. 

Rowman & Littlefield Publishers.  

7. Goljevšček, A. (1991). Pravljice, kje ste?, Ljubljana, Mladinska knjiga. 

Grimm, J. in Grimm, W. (2000). Trnjulčica. Ljubljana, Mladinska knjiga. 

8. Grosman, M. (1998). Risanka ali pravljica, V: Otrok in knjiga, 25, št. 46, str. 52-61. 

9. Ivšek, M. (2003). Pogovor o prebranem besedilu: zbornik Bralnega društva Slovenije, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana. 

10. Kipling, R. (2002). The book of Jungle. Harlow. Pearson education.  

11. Kobe, M. (1987). Pogledi na mladinsko književnost, Ljubljana, Mladinska knjiga. 

12. Kobe, M. (2004). Uvodna beseda o slikanici, V: Otrok in knjiga, 59, str. 41-42. 

13. Kordigel, M. (1991). Pravljica in otroška fantazija, V: Otrok in knjiga, 18, št. 32, str. 34-

43. 

14. Kordigel, M. in Jamnik, T. (1999). Književna vzgoja v vrtcu, Ljubljana, DZS. 

15. Košir, M. (2001). O branju ali zakaj gledanje televizije ne zadostuje, V: Otrok in knjiga, 

28, št. 51, str. 41-47. 

16. Košir, M., Erjavec, K., Volčič, Z. (2006). Učni načrt. Izbirni predmet: program 

osnovnošolskega izobraževanja. Vzgoja za medije: tisk, radio, televizija. Ljubljana. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

17. Naczynska, Z. (2005). Lepotica in Zver (Disneyjeva klasika: 9), Zagreb, Egmont. 

Propp, V. (2005). Morfologija pravljice. Ljubljana, Studio Humanitas. 

18. Smoodin, E. (1994). Disney discourse: producting the magic kingdom. New York, 

Routledge.  

19. Stasinska- Soprych, R. (2005). Aladin (Disneyjeva klasika: 6), Zagreb, Egmont. 



 93 
 

 

20. Šircelj, M., Kobe, M., Gerlovič, A. (1972). Ura pravljic, Ljubljana, Mladinska knjiga. 

21. Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami : slovenske ljudske pravljice. Ljubljana, Mladinska 

knjiga. 

22. Tancer-Kajnih, D. (1994). Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni, V: Otrok in knjiga, 

37, str. 25-41. 

23. Tancer-Kajnih, D. (1995). Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni, V: Otrok in knjiga, 

39/40, str. 38-48. 

24. Valetič, Ž. in Šetina, U. (2002). Lili in Žverca: vroči časi celovečernih risank, UMco, 

Ljubljana. 

25. Zipes, J. (2006). Why Fairy Tales Stick: The Evolution and Relevance of a Genre, 

Routledge. 

26. Zipes, J. (2011). The Enchanted Screen: The Unknown History of Fairy-Tale Films. 

Routledge. 

 

b) VIRI 

1. Celovečerni animirani filmi produkcije Disney: http://en.wikipedia.org/wiki/ 

List_of_Disney_theatrical_animated_features 

2. Disney Animation: http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html 

3. Walter Elias Disney: http://www.justdisney.com/walt_disney 

4. Tom Jacobs- In Disney films,  beauty is far from beastly:  

http://www.miller-mccune.com/culture-society/in-disney-films-beauty-is-far-from-beastly-

25119/ 

 

c) VIDEOPOSNETKI 

Walt Disney Pictures (1989). The little mermaid [Videoposnetek], Ljubljana, Con film. 

Walt Disney Pictures (2003). The jungle book. 2 [Videoposnetek], Ljubljana, Con film. 

Walt Disney Pictures (2004). Aladdin [Videoposnetek], Ljubljana, Con film. 

Walt Disney Pictures (2008). Sleeping beauty [Videoposnetek], Ljubljana, Con film. 

Walt Disney Pictures (2010). Beauty and the beast  [Videoposnetek], Ljubljana, Con film. 

 

 

 

 

http://www.miller-mccune.com/culture-society/in-disney-films-beauty-is-far-from-beastly-25119/
http://www.miller-mccune.com/culture-society/in-disney-films-beauty-is-far-from-beastly-25119/


 94 
 

10 PRILOGE 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 
 
Sem Mateja Lah, absolventka VS študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu diplomske naloge, v 
kateri raziskujem obravnavo pravljic v različnih množičnih medijih, izvajam tudi tole anketo. Prosim 
Vas, da mi pomagate in si vzamete nekaj časa za priložena vprašanja, saj mi s tem pomembno pomagate 
pri pisanju diplomske naloge. Anketa je anonimna zato odgovarjajte odkrito in brez zadržkov! 
 
 
Pri spodaj navedenih vprašanjih označite ali obkrožite ustrezni odgovor. 
 
 
1. SPOL VAŠEGA OTROKA 
 

�  moški 
�  ženski 

 
 
2. STAROST VAŠEGA OTROKA 
 
_______ LET 
 
3. Ali se z otroki pogovarjate o vsebini po branju knjige ali ogledu risanke? 
 

a) da, ampak samo po ogledu risanke 
b) da, ampak samo po branju knjige 
c) da, po branju knjige in ogledu risanke 
d) ne. 

  
 
4. Kako   pomembne    se vam zdijo   spodaj  naštete   lastnosti pri izbiri pravljice?   Pri 
vsaki lastnosti  vpišite znak X pod odgovor, za katerega se boste odločili. 
 
 ZELO 

POMEMBNO 
SREDNJE 
POMEMBNO 

NEPOMEMBNO 

Ilustracije v knjigi    

Dolžina pravljice    

Avtor    

Prepoznavnost knjige    

Zunanji izgled (Naslovnica in zadnja 
stran) 

   

 
5. Kako   pomembne    se vam zdijo   spodaj  naštete   lastnosti pri izbiri risanke?   Pri 
vsaki lastnosti  vpišite znak X pod odgovor, za katerega se boste odločili. 
 
 ZELO 

POMEMBNO 
SREDNJE 
POMEMBNO 

NEPOMEMBNO 

Dolžina risanke    

Prepoznavnost risanke    

Zunanji izgled    

Sinhronizacija     

Podnapisi    
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Pri odgovarjanju na spodnji nalogi se prosim posvetujte z vašim otrokom.  
 

6. Naštejte 10 najljubših pravljic vašega otroka (naštejete lahko samo naslove 
pravljic, lahko pa dodate tudi avtorja):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Naštejte 10 najljubših risank vašega otroka: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Kje se imeli več težav pri naštevanju? 
a) pri naštevanju pravljic 
b) pri naštevanju risank 
c) drugo: ___________________________ 
 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 
Mateja Lah 
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