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POVZETEK  

V diplomski nalogi se osredotočam na obravnavo ljudske in avtorske pesmi v predšolskem 

obdobju. Ljudske in avtorske pesmi so pomemben element v Slovenskem kulturnem prostoru, 

in prav je, da jih v čim večjem številu enakovredno predstavimo tudi mlajši generaciji. 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri sta ljudska in avtorska pesem zastopani 

v vrtcu Mengeš ter kako obe zvrsti sprejemajo otroci. Izvedla sem dve raziskavi s pomočjo 

anketnega vprašalnika za vzgojiteljice in prilagojenega intervjuja za otroke. V prvo raziskavo 

je bilo vključenih 22 vzgojiteljic iz vrtca Mengeš, v drugo pa so bili vključeni otroci iz 

skupine Čebelice, ki so odgovarjali na zastavljena vprašanja po koncu dejavnosti.  

Ugotovila sem, da otroci radi poslušajo tako ljudske kot avtorske pesmi. Zmoti jih le to, da je 

pesem predolga in zato težje razumljiva. Vzgojiteljice v vzgojno delo pogosto vnašajo obe 

zvrsti, vendar v glasbene dejavnosti pogosteje vključijo predvsem avtorske pesmi. Prav tako 

sem ugotovila, da ima delovna doba vzgojiteljic srednje močan vpliv na uporabo ljudske 

pesmi v vzgojnem delu, medtem ko ima na uporabo avtorske pesmi v vzgojnem delu šibek 

vpliv.  

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 poezija, 

 ljudska pesem, 

 avtorska pesem, 

 predšolski otrok, 

 govorni razvoj in 

 vzgojitelj.  
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SUMMARY 

In thesis I focus on discussion about folk songs and authorial poems in preschool period. Folk 

songs and authorial poems are important element in Slovenian cultural space, therefore it is 

important to present them equally and as much as possible to younger generation.  

The purpose of my thesis is to figure out, how much are folk songs and authorial poems 

represented in kindergarten Mengeš as well as how are both types of songs accepted by 

children. I have done two researches with help of a questionnaire for preschool teachers and 

adapted interview for children. First research included 22 preschool teachers from 

kindergarten Mengeš, while the second research included children from the group named 

Čebelice, who answered on questions after the activity. 

I found out that children like listen to both folk songs and authorial poems. Children were 

bothered by the songs, which are too long and therefore harder to understand. In educational 

work preschool teachers often include both types of songs, but in music activities they often 

include only authorial poems. I also found out that the preschool teachers’ years of service 

have fairly strong impact on use of folk song in educational work, but on the other side it has 

weak influence on use of authorial poems in educational work.  
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 poetry, 

 folk song, 

 authorial poems, 

 preschool child, 

 language development and 

 preschool teacher. 
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UVOD 

Pesem otroke spremlja že od rojstva naprej. Pesem jih uspava, zabava, uči, ob njenem 

poslušanju ali petju se počutijo prijetno in sproščeno. Do danes je nastalo že veliko število 

pesmi za otroke, ki bogatijo otroštvo in vsebujejo visoko umetniško vrednost. Otroci radi 

poslušajo pesmi in takoj, ko spregovorijo, začnejo peti in si sami izmišljevati rime in pesmi. S 

pomočjo pesmi razvijajo sporazumevalne zmožnosti in krepijo izgovarjavo. 

V diplomski nalogi želim predstaviti slovensko otroško poezijo in njeno vključenost v vrtcu. 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu se 

osredotočam na pojem otroška poezija. Ovrednotila sem pojem slovenske otroške pesmi in 

nato predstavila njen razvoj skozi zgodovino. Otroško poezijo sem razdelila v tri tipe, katere 

sem razložila in podkrepila s primeri. Podrobneje sem razčlenila ljudsko in avtorsko pesem ter 

ugotavljala razlike med njima. Naštela in predstavila sem tudi vrste otroških pesmi in navedla 

primere zanje. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem navedla razloge, zakaj je 

pomembno, da je pesem prisotna v predšolskem obdobju, ter navedla vlogo vzgojiteljev in 

strategije, ki so jim v pomoč takrat, ko posredujejo pesem otrokom.  

V empiričnem delu sem se osredotočila na obravnavo ljudske in avtorske pesmi v 

predšolskem obdobju. Sestavljen je iz dveh raziskav. V prvi raziskavi sem želela s pomočjo 

petih dejavnosti in prilagojenim intervjujem ugotoviti, kako otroci doživljajo in razumejo 

posamezne pesmi. Dejavnosti sem skrbno načrtovala in izbrala avtorje po različnih časovnih 

obdobjih. V drugi raziskavi sem želela s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kakšen 

odnos gojijo vzgojiteljice do ljudske in avtorske pesmi ter koliko sta ti dve zvrsti obravnavani 

kot dejavnosti v vrtcu. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 OTROŠKA POEZIJA 

Obstajajo različne opredelitve in razdelitve zvrsti in vrst mladinske književnosti. V diplomski 

nalogi je otroška poezija predstavljena na podlagi razvrstitve Boruta Stražarja: Književnost za 

otroke (1980). 

Otroško poezijo v ožjem pomenu opredelimo kot pesemsko vezano besedilo, pri katerem se 

enakomerno izmenjujejo poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Sestavljajo jo pripovedna oziroma 

epska besedila in izpovedna oziroma lirska besedila. Primer otroške epske pesmi je Pedenjped 

Nika Grafenauerja, primer otroške lirske pesmi pa predstavljajo Majnice, fulaste pesmi 

pesnika Toneta Pavčka.  

Otroška poezija je v širšem pojmovanju sestavljena iz otroških ljudskih in avtorskih pesmi, ki 

so napisane s strani odraslih avtorjev. Poezija je otrokom všeč, tudi če ni napisana posebej 

zanje, zato v otroško poezijo sodijo tudi nekatera besedila, ki so bila prvobitno napisana za 

odrasle, vendar so jih otroci sprejeli za svoje. Od poezije za odrasle se otroška poezija 

razlikuje po vsebini, ki neposredno govori o temi in v jeziku, ki je preprost, vendar prav tako 

obogaten z literarnimi sredstvi. 

Splošni elementi, ki sestavljajo poezijo, so ritem, rima oziroma drugi zvočni učinki, čustvena 

odzivnost, misel in slikovitost v izrazu. Otroci sprva pesem občutijo preko ritma. Nanj se 

odzivajo že zelo zgodaj, še preden so sposobni razčleniti verze po besedah ali razumeti pomen 

verza oziroma celotne pesmi. Za otroško pesem je značilen enostaven ritem, pri katerem se 

enakomerno izmenjujejo poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Prav tako so v pesmi enakomerno 

porazdeljeni premori, verzi so enakomerno dolgi in rime matematično razporejene. Predšolski 

otroci se zelo odzivajo na številna čustva in prav različni muzikalni elementi, zvočni učinki, 

aliteracije, asonance in onomatopoija v vsebino pesmi vnašajo določeno čustveno vzdušje, ki 

otroke vabi k poslušanju in odkrivanju različnih čustev.  

Otroška poezija je zelo raznolika. V njeni vsebini lahko najdemo pesmi, ki izražajo odnos do 

sveta in življenja ali izražajo veselje, čudežnost in lepoto. Otrok zmore uživati v lepi pesmi, 

četudi je ne razume ali je ne zna razložiti.  

Za otroško poezijo so pomembni predvsem elementi vsebinske narave in elementi čustvene 

odzivnosti. Dobra pesem je skladna z izkušnjami, ki jih otrok že ima. Otroku pomaga, da 

pridobljene izkušnje obnavlja in jih povezuje v nove življenjske zveze (Stražar, 1980). Za 
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pesnike, ki pesnijo za otroke, je izjemnega pomena to, da s pomočjo pesmi dosežejo vzajemno 

komunikacijo med njimi in otroki. Komunikacija mora sloneti na opazovanju ter upodobitvi 

in preučitvi otrokovega psihičnega ustroja. Vzajemno komunikacijo dosežejo, ko se v pesmih 

spustijo na otrokovo jezikovno raven in v besedila dodajajo nove besede in verze brez 

pomena oziroma vsebino prilagodijo otrokovemu vsakdanjemu življenju, na primer igri z 

najljubšimi igračami ali živalmi. Otrok uživa v taki poeziji, v kateri lahko prepozna sam sebe 

in se z njo istoveti. Prav prvobitno uživanje v poeziji mora pesniku predstavljati najstrožje 

merilo (Vogel, 1965). 

1.1 RAZVOJ SLOVENSKE OTROŠKE PESMI 

Slovenski zbiralci so se v 19. stoletju zelo zanimali za ljudsko izročilo, neopaženo pa na srečo 

ni ostalo niti izročilo otroškega sveta. Otroške pesmi je v svoje gradivo Pesmi otroške vključil 

Karel Štrekelj (4. knjiga, str. 309–480). Vendar vse pesmi ne sodijo med otroške, saj se med 

zabavljicami in verzi za oponašanje najdejo tudi pesmi za odrasle.   

Sprva je bilo raziskovanje mladinske književnosti tradicionalno. Ta pogled je mladinsko 

književnost preučeval le v kontekstu vzgoje in didaktike. Tak primer je Slomškov vsakoletni 

zbornik Drobtinice (1846), katerega je avtor posvetil širšemu krogu ljudi, odraslim in 

otrokom, za rabo v šoli in doma. Naslov prvega letnika Drobtinice za novo leto 1846 je bil 

dopolnjen s podnaslovom Učitelam inu učencam, starišem ino otrokam inu za kratek čas. 

Slomšek je bil tisti, ki je prvi sistematično in nepretrgoma pisal za otroke ter skrbel za 

izdajanje knjig, namenjenih mladim bralcem, posebno šolarjem. Kljub temu je po podrobnem 

vpogledu v besedila mogoče ugotoviti, da so pesmi še vedno bolj primerne za odrasle bralce. 

Taka je na primer pesmarica Pesme po Koroškim inu Štajerskim znane, enokoljko popravlene 

ino na novo zložene. Te pesmi so namenjene predvsem druženju med mladimi in starejšimi.  

S prvimi začetki moderne otroške poezije je povezan Fran Levstik. Revija Vedež: časopis za 

šolsko mladost (ur. Ivan Navratil) in dela Frana Levstika, Josipa Stritarja idr. so prispevala k 

razvoju slovenske mladinske književnosti. Pojavil se je sodobnejši pristop, ki mladinsko 

književnost preučuje kot samostojno področje umetnosti. V tem času se je uveljavljalo 

otroštvo, v ospredje so prihajala spontanost in čustva. V pesmih Frana Levstika se tako 

prepletajo domišljija in resničnost ter odnosi otrok med starši, naravo in družbo. Ustvaril je 

dela, ki so poudarjala igrivost, radost in smeh, manj pa je bilo vzgajanja. Bolj je bil 

pomemben otrokov igriv odnos do sveta. Fran Levstik je izdal ciklus Otročje igre v pesemcah 
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(1880–1882) in ciklus Najdihojca, kjer je predstavil prijateljevega sina in tako uspel ustvariti 

prvi portret slovenskega otroka.  

V zadnjem desetletju 19. stoletja se je v Avstriji profesor in filozof Heinrich Wolgast zavzel 

za idejo o liberalizaciji knjižnih del, namenjenih mladini, in predlagal opustitev vsakršne 

poučnosti in utilitarizma. Predlog je vplival tudi na slovensko otroško poezijo, saj so pesniki 

moderne sprejeli te ideje za svoje in jih vnesli v svoj literarni program.  

Po letu 1900 je Oton Župančič v pesništvu začel poudarjati senzibilnost otroka in otroštva. V 

Župančičevem pesništvu se otrok pojavi kot lirski subjekt ter je deležen posebne skrbi in 

blaginje. V zbirki Ciciban upodablja novo podobo slovenskega otroka, ki se brez skrbi igra in 

spoznava svet okoli sebe. V tem času je slovenska mladinska književnost pričela uveljavljati 

tudi estetska merila. Pomembno je postalo to, da so bila dela leposlovna, kakovostna in 

avtonomna. Župančič je večkrat povzemal folklorne motive, katere je z zvočnim prepletanjem 

besed povzdignil na stopnjo visoke umetniške poezije.  

V vojnem času je slovensko otroško poezijo sestavljala povojna mladinska aktivistična 

poezija, v katero sodijo pesmi, ki tematizirajo narodnoosvobodilni boj. Večina pesmi je bolj 

vzgojnih kot leposlovnih. V to obdobje sodijo pesniki, kot so Albert Širok, Vida Brest, Vera 

Albreht in Milena Batič.  

Po vojni se je pisala tradicionalna poezija. V tem času se je zopet začela razvijati otroška 

poezija, saj so se pesniki želeli po tematski plati in načinu pesniškega izražanja približati 

predstavi o otroku in otroštvu. Zato v pesmih prevladujejo teme otroške igrivosti in 

opisovanje otroškega sveta. V obdobju razcveta (1950–1980) je nastala poezija estetske 

inovacije, v kateri se je kazala pomembnost zavedanja za estetsko zavest, da je otroškost 

način doživljanja sveta in tudi način oblikovanja besedila. Pesniki, ki pišejo poezijo za otroke, 

morajo imeti estetsko zavest in hkrati paziti, kako to temeljno stanje, ki se izraža v obliki 

čudenja, prelijejo na papir, da pesem postane smiselna in oblikovno urejena. V to obdobje 

sodijo pesniki, kot so Tone Pavček, Kajetan Kovič, Lojze Krakar idr. Kajetanu Koviču so 

navdih za pisanje pesmi dali prav otroci, ki so se igrali na dvorišču. Preko opazovanja so 

nastala otroška dela: Franca izpod klanca (1963), Maček Muri (1975), Križemkraž (1980) idr. 

Od leta 1980 dalje traja obdobje sodobne slovenske mladinske književnosti, ki je usmerjeno 

predvsem k problemski tematiki in internacionalizaciji. Zanjo je značilna poetika 

modernizma, v kateri se pojavljajo estetska igra, nelogično povezovanje besed, odmik od 

prikaza otroškega lika, mnogopomensko opisovanje predmetov, delov telesa, vesolja, pa tudi 
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izmišljanje novih besed. To je obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti. Predstavniki tega 

obdobja so Dane Zajc, Jože Snoj, Miroslav Košuta, Niko Grafenauer, Milan Dekleva, Boris 

A. Novak, Bina Štampe Žmavc, France Forstnerič, Vinko Möderndorfer, Andrej Rozman–

Roza in Barbara Gregorič.  

Novo doživljajsko in jezikovno izkustvo je v slovensko povojno poezijo za otroke vnesel 

Dane Zajc. V Abecedariji (1975) in zbirki Na papirnatih letalih (1978) se pesnik želi 

približati otrokovemu estetskemu doživljanju. Vsakdanje stvari so predstavljene v novih 

predstavnih razsežnostih, da otroku znova postanejo skrivnostne in vznemirljive. V Zajčevih 

pesmih se pojavljajo tudi motivi, ki so otrokom neznani (na primer Erevan, Numizmatiki idr.), 

vendar so doživljajsko približani otroku. Zanimive so tudi pesmi Andreja Rozmana Roze. 

Črvive pesmi (1998), Rimanice za predgospodiče (1993) in Mali rimski cirkus (2001) 

uveljavljajo v sodobni avtorjevi poetiki značilnosti estetike grdega. Pesnik z uporabo 

provokativnih izrazov, kot so gnoj, pljunki, smrklji, riganje in gnus, ruši pojmovanje, da mora 

biti pesem lepa (pov. po Črnič, 2002). 

1.2 TIPI OTROŠKE POEZIJE 

Na podlagi avtorjeve zavesti o samem sebi in zavesti, ki jo ima do besedila in naslovnika, 

lahko določimo tip poezije. Prav tako je tip določen tudi glede na oblikovnost besedila in 

obliterarnih zapisov, kritik in zapisov literarne vede.  

Otroško poezijo lahko razdelimo na tri tipe (Saksida, 1994), in sicer: 

 vzgojno–poučni tip, 

 idealizacijski tip in 

 zbliževalni/dvogovorni tip. 

 

 Vzgojno-poučni tip poezije 

Poezija je napisana z namenom, da naslovnika vzgaja in izobrazi. Z besedili pesmi želi tvorec 

posredovati sistem vrednot naslovniku. Otrok v pesmi naslovniku predstavlja identifikacijski 

model, s katerim naj bi se poistovetil. V vzgojno-poučni tip poezije uvrstimo pesem Ura 

pesnice Ljudmile Prunk Utva. Pesnica v pesmi spretno in razumljivo predstavi uro kot objekt 

in njeno delovanje:  

»Dolgi Luka, kratki Miha, čudna dva možica, 

noč in dan po eni nogi v krogu se vrtita ...« 
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V ljudski poeziji lahko najdemo utemeljen vrednostni sistem, ki temelji na upoštevanju božjih 

zakonov, učenju in delavnosti. O vzgoji govori tudi vsem znana pesem Siničja tožba:  

»… Grdobe grde, paglave, 

masti ste vredni leskove, 

kdor v gnezdu ptičice lovi, 

ta v svojem srcu prida ni.« 

 Idealizacijski tip poezije 

Otrok v pesmi in tudi otrok kot naslovnik je idealiziran. Za ta tip so značilne 

pomanjševalnice. S tem so poudarjene čustvene prvine besedila. Avtor pesmi otroka predstavi 

kot ljubkega, pridnega, prisrčnega, igrivega in nedolžnega. Ta tip poezije idealizira in ohranja 

predstavo o brezskrbnem otroštvu. Idealizacijski tip poezije je najbolj izražen v pesmih o 

Cicibanu,
1
 ki jih je ustvaril Oton Župančič. Ciciban je sopomenka za brezskrbno otroštvo, s 

katerim se lahko otroci zlahka istovetijo: 

»Ciciban je zaspan. 

Dajte mu blazino –  

mehko mahovino; 

dajte mu odejo – 

jablanovo vejo. 

Veter z gore piha, 

jablano razniha, 

veja se uvije, 

Cicibana skrije, 

z listjem ga prevleče, 

s cvetjem ga omeče.« 

V ljudski pesmi bi idealizacijski tip lahko pripisali pesmi Jaz sem mala roža, v kateri 

obravnava družinske vezi in v ospredje postavlja pridnost otroka: 

»Jaz sem mala roža, 

roža mamina, 

mamica me boža, 

rada me ima …«  

                                                

1 Župančič je ime za svojega junaka našel v srbski uganki, ki je bila napisana v Srpskem rječniku Vuka Karađića; 

v tej uganki nastopata Ciciban in Cicibanica. Pesnik je imel s Cicibanom v mislih svojega sina Marka, kateremu 

je posvetil pesmi (Mušič, J. (2007). Oton Župančič. Ljubljana: Mladika.)  
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 Zbliževalni/dvogovorni tip poezije 

Za ta tip poezije je značilno, da se pesnik vživlja v otroka in s tem zabriše razkorak med 

tvorcem in naslovnikom. Značilni za ta tip sta tematska in motivna raznovrstnost ter 

prisotnost značilnosti ljudskih pesmi (na primer vnos sestavin ljudskega slovstva, bogato 

glasovno slikanje in nesmiselna predstavnost …). V ljudski poeziji v zbliževalni/dvogovorni 

tip poezije sodijo šaljive in nagajive pesmi, na primer Narobe svet: 

»Sonce sije, dežek gre, 

mlinar melje brez vode, 

dekla mete brez metle, 

hlapec pleše brez pete.« 

Pri avtorski poeziji pa lahko izpostavimo pesmi Saše Vegri, v katerih pesnica prevzema 

otroški pogled na svet. Taka je na primer pesem Naj pride volk: 

»Ne vem zakaj 

copati 

nočejo na nogah ostati 

– naj pride volk, 

in jih požre! 

Ne vem zakaj 

hlače 

nočejo same 

zlesti name 

– naj pride volk, 

in jih požre! …« 
 

Slovenska otroška poezija se je pričela uveljavljati dokaj pozno, šele v času modernizma 

se je razmahnila in počasi, a odločno prehajala iz tradicionalnega pogleda na pesništvo k 

sodobnemu pogledu, ki nanjo gleda kot na posebno vejo književne umetnosti. Na začetku 

je bila otroška poezija zgolj posredno omenjena, besedila pesmi so bila v veliki večini 

namenjena le odraslim. Otrokom so bile na začetku namenjene zgolj vzgojne in poučne 

pesmi. Franu Levstiku pa je uspelo, da se je vzgojna moralistična tendenca umaknila 

estetski težnji, kar je pripomoglo k temu, da je mladinsko pesništvo postalo samostojna 

veja književne umetnosti. Moderni pesniki v svojih pesmih predstavljajo razgiban otroški 

svet ter v ospredje postavljajo zgolj igro in domišljijo. Otroške pesmi, ki jih ustvarjajo 

sodobni pesniki, so preproste, duhovite, razigrane, humorne, prisrčne in norčave, prav 

take, kakršni so otroci. 
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2 LJUDSKA IN AVTORSKA OTROŠKA PESEM 

V tem poglavju se bom posvetila značilnostim ljudske in avtorske pesmi. Preko izpostavljenih 

razlik bom skušala ugotoviti, v kakšnem razmerju sta, kako se med seboj razlikujeta in 

obenem povezujeta.  

V naslednji tabeli so povzete izrazite značilnosti in razlike med ljudsko in avtorsko pesmijo, 

ki jih je v svoji knjigi Ljudsko in umetno –dva obraza ustvarjalnosti predstavila Metka Golež 

Kaučič. 

Tabela 1: Značilnosti in razlike med ljudsko in avtorsko pesmijo (Golež Kaučič, 2003) 

LJUDSKA PESEM AVTORSKA PESEM 

Živ organizem. Obstaja več različic enega besedila. Je predvsem besedna umetnina. Zapis besedila 

je enkraten, izviren in avtorski. 

Sestavljena je iz besedila, ritma in melodije. Sestavljena je iz besedila in ritma. 

Je navadno peta, čeprav se lahko širi tudi s 

prepisovanjem in tiskom. 

Je književno dejstvo, čeprav je lahko tudi 

uglasbena ali govorno interpretirana. 

Spremenljiva forma. Nespremenljiva forma. 

Usmerja jo publika in je tesno povezana s 

kulturnim, ekonomskim, socialnim in političnim 

življenjem. 

Usmerjena je s strani avtorja. Pozorni moramo 

biti na njen nastanek, avtorjev položaj v družbi, 

stilno obdobje, politične in duhovne razmere. 

Jezik je t. i. “govorjeni” jezik. V pesmi se 

prepletata narečni in neknjižni jezik. 

Jezik je podvržen zakonom pisanega jezika ter 

odvisen od stila, obdobja in avtorja. 

Sestavljena je iz različnih pesemskih oblik, za 

katere v umetni poeziji ni vzorca (sem sodijo na 

primer refreni iz nesmiselnih zlogov in razni vriski, 

jodlanje …). 

Sestavljena je iz različnih pesemskih oblik, ki so 

grajene po strogih pravilih ali svobodno (na 

primer balade, haiku, gazele, …). 

Ljudsko in avtorsko sta dve samostojni literarni zvrsti, ki se ju pogosto raziskuje ločeno. Ko 

se lotimo poglobljenega raziskovanja, hitro ugotovimo, da med njima obstaja le tanka ločnica. 

Obe imata svoje zakonite značilnosti, med seboj se razlikujeta v marsičem, vendar se kljub 

razlikam med seboj tudi tesno povezujeta. V slovenskih avtorskih literarnih delih lahko z 

ostrim očesom kaj hitro opazimo stik z ljudsko umetnostjo. Nekateri avtorji so skozi 
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ustvarjalno obdobje vseskozi nemirni v iskanju in razvijanju edinstvenega ustvarjalnega 

sloga, na primer Srečko Kosovel s posebnimi oblikami pesmi – lepljenkami oziroma 

konstruktivističnimi pesmimi, pri katerih je pesem gradil iz matematičnih, 

kemijskih,fizikalnih znakov in simbolov ter lepil besede.  

Spet drugi ustvarjalne vire in izzive najdejo v tem, kar je ljudskega. Uspe jim spisati nova 

besedila, ki povezujejo ljudsko z avtorskim. Stare oblike in vsebine spretno združijo z novimi 

izvirnimi formalnimi strukturami sodobne literature (Golež Kaučič, 2003). Ljudsko slovstvo 

je s svojimi motivnimi, oblikovnimi in slogovnimi značilnostmi močno vplivalo na sodobne 

pesnike. Za primer lahko vzamemo motiv Lepe Vide, ki je doživel veliko proznih in pesniških 

predelav. Najbolj znani sta Prešernova Lepa Vida in Lepa Vida Andreja Rozmana Roze. 

 Ljudska pesem je navduševala tudi pesnika Otona Župančiča, kar lahko vidimo v njegovih 

pesmih Kraljevič Marko in Ljutica Bogdan, Trikrat naprej in trikrat nazaj (ples kralja 

Matjaža z Alenčico) in Tri sestrice rože brale (Učitelj, 2006). 

Primer pesmi z ljudskimi motivi pesnika Otona Župančiča: 

Ples kralja Matjaža 

Enkrat naprej, enkrat nazaj –  

kralj Matjaž si izbira raj. 

Gori in doli, tretjič okoli – 

kralj Matjaž si Alenko izvoli. 

Trikrat po sredi, četrtič na kraj: 

„Kralj Matjaž, Alenko nazaj!“ 

Roke navskrižem – križa, kraža – 

Turki lovite kralja Matjaža! 

Bijmo s petami – tok, tok, tok! 

Konjič Matjažev – skok na skok! 

Slika 1: Primer lepljenke (avtor: Srečko Kosovel) 
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 Nastanek ljudske in avtorske pesmi 

Ljudske pesmi spremljajo človeka že iz najstarejših časov. Zanje je značilno, da so se 

prenašale preko ustnega izročila, na Slovenskem pa so jih pričeli zapisovati v 19. stoletju. 

Med najbolj znanimi zbiralci slovenskega ljudskega izročila so Valentin Vodnik, Janez A. 

Zupančič, Janez Primic, Urban Jarnik, Andrej Smole, Emil Korytko, Stanko Vraz, Karel 

Štrekelj idr. Med ljudskimi pesmimi za otroke so v svetu najbolj znane angleške ljudske 

pesmi. Običajno jih imenujemo kar Mother Goose. Dokaj dobro so prevedene tudi v slovenski 

jezik (Stražar, 1980). 

Primer angleške uspavanke in slovenskega prevoda: 

Twinkle, twinkle, little star Sveti sveti zvezdica 

Twinkle, twinkle, little star, 

how I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

like a diamond in the sky, 

Twinkle, twinkle, little star, 

how I wonder what you are. 

Sveti sveti zvezdica, 

ali res si iz zlata. 

Tam na nebu si doma, 

sredi sredi širnega sveta. 

Sveti sveti zvezdica, 

ali res si iz zlata. 

 

Avtorska pesem ima v nasprotju z ljudsko pesmijo znanega avtorja. Čeprav je tudi ljudska 

pesem nekoč prav gotovo morala imeti avtorja, prvotno ni bila zapisana z njegove strani. 

Pogosto se je prenašala ustno, saj ljudje niso znali zapisati pesmi. Z ustnim prenašanjem se je 

prvotni avtor izgubil, kasneje, ko so drugi ljudje zapisali pesem, pa so ji pripisali oznako 

»ljudska«.  

Ljudske otroške pesmi so nastale na osnovi funkcije, na primer igrati se ali uspavati otroka. 

Avtorsko pesem pa pesnik napiše zaradi sebe, da izlije svoje misli in čustva na papir ali pa jo 

nameni širši javnosti, katero jim lahko ponudi za zabavo ali za globlji razmislek.  

Obe zvrsti se sedaj širita prek različnih medijev. Slišimo ju na radiu in televiziji, literarnih 

večerih ali preberemo v pesniških zbirkah, revijah, na medmrežju … 
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 Ljudska pesem je živ organizem, avtorska pesem pa je besedna 

umetnina. 

Ljudske pesmi so večinoma napisane v narečju. Besedilo iste pesmi je zaradi ustnega 

prenašanja pogosto spremenjeno in dobiva pokrajinske posebnosti. Posledično sčasoma pride 

do več različic iste pesmi. Eno besedilo ima tako več melodij, lahko pa ena melodija služi tudi 

za več različnih besedil.  

Primer različice ljudske pesmi Pleši pleši črni kos: 

1. različica: 2. različica: 

Pleši pleši črni kos, 
kak' bom plesal, 

če sem bos. 

Kupil si pa čevlje bom, 

polke tri zaplesal bom. 
 

Plesal bom s siničico, 

lepo mlado ptičico. 
S peto tolkel bom ob tla, 

tresla se bo zemlja vsa. 

Pleši pleši črni kos, 
kako bom plesal, če sem bos. 

Nimam drete, ne smole, 

da bi šival čizmice. 

 

 

Vsebina otroških ljudskih pesmi je odvisna od okolja, v katerem otrok živi. Tako so te pesmi 

večinoma usmerjene na vaškega otroka. Govorijo o vaških opravilih in folklornih običajih. 

Veliko pesmi se nanaša na živali. Take pesmi imenujemo pastirske in lovske pesmi. Primer 

pastirske pesmi je na primer Izidor ovčice pasel, primer lovske pesmi pa Jager pa jaga 

(Haramija, 2009). Avtorske pesmi za otroke praviloma izhajajo iz ljudskih otroških pesmi, 

vendar so vsebinsko pestrejše in glede na literarno-estetske vidike tudi bolj razgibane (Stražar, 

1980). Jezik v avtorskih pesmih je knjižen, pri nekaterih lahko izstopajo narečne ali 

nonsensne besede. Vse avtorske pesmi so zapisane, avtorsko zaščitene in pogosto izdane v 

obliki pesniških zbirk. Njihova vsebina se zato ne spreminja. 

Primer avtorske pesmi Kuža pazi (J. Bitenc): 

 

Kuža pazi 

Kuža pazi, z repkom miga, 

vstane, leže, tačko da. 

Hišo čuva, jezno laja, 

če nikogar ni doma. 
 

Ko pa Jurček Cicibanček, 

truden se odpravi spat, 
kuža pazi, k vratom leže, 

da ne vzame Jurčka tat. 
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 Oblika ljudske in avtorske pesmi 

Otroške pesmi so po navadi kratke, eno do tri kitične, ritmične in rimane pesmi. Vsebinsko in 

glasbeno so preproste, polne ponavljanj, zvočnega barvanja in besedne igre. Melodije teh 

pesmi sestavlja le nekaj tonov. Med otroške ljudske pesmi štejemo nešteta besedila, ki živijo 

med otroki. Sem spadajo vabljivke, s katerimi privabimo otroke jesti in spati, voščila za 

osebne in letne praznike, izštevanke pri igrah, nagajivke, zmerljivke in druga rimana besedila, 

ki so neločljivi del otroške igre (Stanonik, 1999). Med avtorske otroške pesmi sodijo besedila 

pesmi, ki se pojejo, deklamirajo ali recitirajo. Pesmi so največkrat uglasbene, imajo svojo 

melodijo, kar pomeni, da besedilo lahko tudi zapojemo. Po opredelitvi Slovarja slovenskega 

knjižnega jezika deklamiramo takrat, ko umetniški (pesniški) tekst podajamo na pamet, 

recitiramo pa takrat, ko (pesniški) tekst umetniško beremo. 

 Ponarodele pesmi 

Pojem ponarodele pesmi je zapleten pojem. Nahaja se nekje med ljudsko in avtorsko pesmijo. 

Mnoge avtorske pesmi spadajo v kategorijo ponarodelih pesmi, med njimi so Jenkove in 

Gregorčičeve pesmi. Ponarodele pesmi sicer veljajo za prave ljudske pesmi. Vemo, kdo je 

napisal besedilo, melodijo ali oboje, vendar pesem velja za enakovredno anonimno, če je 

ugotovljeno, da so jo ljudski pevci vzeli za svojo ali celo oblikovali različne inačice. O tem, 

da avtorska pesem postane ljudska, odloča to, ali po vsebini in načinu izražanja ustreza 

ljudskemu okusu (Kumer, 1996). Ponarodelih pesmi poznamo kar nekaj, med njimi so tudi 

otroške, ki so med ljudmi zelo priljubljene in se jih pogosto naučimo kar mimogrede. Znane 

so številne ponarodele pesmi Janeza Bitenca, na primer Zajček dolgoušček, Kukavica, Kuža 

pazi in Dedek Mraz. Še posebej hitro si pesem zapomnijo otroci, ko poslušajo starše, 

vzgojitelje ali pesem slišijo po radiu in televiziji. Take pesmi se pogosto širijo iz generacije v 

generacijo in sčasoma mnogi ljudje izgubijo informacijo, kdo je pravzaprav pravi avtor pesmi. 

Avtorske pesmi so stalne, napisane v tiskani ali zapisani obliki in se zato ne spreminjajo. 

Lahko pa postanejo priljubljene med ljudmi. Zajamejo širše množice na širšem področju. Če 

se dlje časa poje in pri tem preoblikuje, avtorjevo ime pa pozabi, avtorska pesem dobi oznako  

ponarodela pesem. 
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 Delitev ljudske in avtorske pesmi 

Otroške ljudske in avtorske pesmi lahko razdelimo glede na vsebino. V slovenskih ljudskih 

otroških pesmih je vsebina vezana predvsem na vsakodnevno resničnost, ki jo povezujejo s 

podobami iz narave, predvsem iz živalskega sveta (Stražar, 1980). Avtorske pesmi pa 

vsebinsko zajemajo široko področje otrokovih psihičnih doživetij, saj najdemo v tej poeziji 

vse od na videz nesmiselnih pesmi, ki jih imenujemo nonsensi, in šaljivih pesmi, do pesmi o 

naravi, od pesmi z stvarno vsebino o otrokovi vsakdanjosti, pa tja do pesmi s pravljičnimi 

motivi in pripovednih pesmi (Stražar, 1980). 

Pesmi za otroke lahko razvrstimo še glede na zahtevnost, predvsem velja to za pesem, 

spremljano z glasbo. Pesem je za najmlajše zahtevna takrat, ko je besedilo predolgo. Morda 

ne razumejo vseh besed in lahko se zgodi, da izgubijo rdečo nit oziroma ne razumejo vsebine 

besedila. Ker je pesem največkrat peta, pa je treba pozornost nameniti tudi tonski višini. Če 

tonska višina presega obseg otrokovega glasu, je namreč ne bo zmogel zapeti. 

2.1 VRSTE OTROŠKIH PESMI  

Vrste otroških pesmi so razvrščene glede na vsebino in temo. Razvrščene so na podlagi 

razvrstitev Zmage Kumer, Dragice Haramija in Mire Voglar. 

 Uspavanka ali zazibanka 

Da otrok lažje zaspi, mu mati, babica ali varuška zapoje uspavanko. To so po navadi kratke 

pesmi, polne ritmike, ki so si jih izmislile matere, pozneje pa so izginile iz spomina. Prav iz 

tega razloga je uspavanke težko dobiti. Iz starih zapisov je znano, da so se nekoč kot 

uspavanke pele tudi pripovedne pesmi (Kumer, 1996). Primera uspavanke sta Spanček 

zaspanček (ljudska) in Uspavanka (Miča Lesjak). 

Spanček zaspanček Uspavanka 

Spanček zaspanček 

črn možic, hodi ponoči, nima nožic. 

Tiho se duri, okna odpro, 

v zibelko leze, zatisne oko. 

 

Nina nana, 

punčka je zaspana. 

Očke naj zapre, 

sanjati začne. 

Nina nana, 

prišel je zaspanček. 

Sedel na oči, 

punčka sladko spi. 
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 Pastirske pesmi 

Pastirske pesmi so med ljudskimi pesmimi zelo razširjene. Pogosto prikazujejo otroke, ki so 

delali kot pastirji. Govorijo o času, ko otroštvo še ni bilo pojmovano kot posebno občutljivo 

obdobje, temveč so bili otroci enakopravni odraslim. Pogosto so pomagali pasti živino. 

Nekatere pesmi so vesele, spet druge socialno kritične. Primer otroške ljudske pastirske pesmi 

je Izidor ovčice pasel; primer avtorske pa Pastirček (J. Bitenc). 

Izidor ovčice pasel Pastirček 

Izidor ovčice pasel, 

lepo piskal, lepo pel, 

cingel cing cingel, cingel, cong, 

cingel, cing, cingel, cingel, cong, 

cingel, cing, cingel, cingel, cong, 

cingel, cing, cong. 

Ovčke bele pasem, 

gledam na gore, 

Na piščalko piskam 

lepe pesmice. 

 Rajalne pesmi 

Rajalne pesmi se praviloma pojejo ter zahtevajo ritmično izgovarjavo in ritmično gibanje. Po 

navadi jih mlajši otroci prevzamejo od starejših vrstnikov (Haramija, 2009). Primera take 

pesmi sta Bela, bela lilija in Biba raja (M. Voglar). 

Bela, bela lilija Biba raja 

Bela, bela lilija, 

v krogu pleše deklica. 

Deklica se v krog vrti, 

pa si en'ga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

poskoči dvakrat, 

zapri oči, 

pa si en'ga izvoli. 

Biba buba baja, 

pleše ringa raja. 

Malo sem in malo tja, 

biba stopa ena dva. 

Sredi kroga buci buc, 

dremlje, dremlje, črni muc. 

Črni muc se prebudi, 

bibe ni, ni, ni! 
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 Šaljivke in nagajivke 

Starejši otroci si včasih nagajajo z zmerljivkami, ki se rimajo na ime. Otroci si sami izmišljajo 

rimana besedila, premetavajo reke ali onomatopoetične verze, s katerimi oponašajo živali in 

predmete (Kumer, 1996). Primera takih pesmi sta Gospod in gospa po cesti sta šla in A-E-I-

O-U (Kajetan Kovič). 

Gospod in gospa po cesti sta šla A-E-I-O-U 

Gospod in gospa, 

po cesti sta šla. 

Gospod je zavriskal, 

se v hlače podriskal. 

Gospa je jokala, 

ker hlačke je prala. 

Gospod je pa klel, 

ker hlačk ni imel. 

Pravijo, da se A-ji 

družijo s tolovaji, 

da se guncajo E-ji 

kakor afne na veji, 

da se vozijo I-ji 

v abecedni kočiji, 

da se vampasti O-ji 

kotalijo pri hoji 

in da skačejo U-ji, 

daleč kot kenguruji. 

 Izštevanke 

Otroci med igro z vrstniki, na primer za lovljenje, uporabljajo veliko kratkih pesmic. 

Izštevanke jim pomagajo določiti otroka za izvedbo določene naloge, ki jo zahteva igra. 

Otroci se po navadi postavijo v krog in eden izmed otrok začne glasno govoriti izštevanko, pri 

tem pa ob vsakem zlogu pokaže na vedno drugega otroka. Otrok, pri katerem se izštevanka 

konča, stopi iz kroga. To ponavljajo tako dolgo, dokler v krogu ne ostane samo en otrok. 

Tistemu je potem dodeljena naloga mižanja ali lovljenja. Izštevanke so pogosto stare in 

sestavljene iz nesmiselnih besed. Nekatere so bledolične, druge spet domiselne (Kumer, 

1996). Primeri izštevank so An ban pet podgan, Na hribčku grad stoji, Cvik–cvak (J. Bitenc) 

in Zajček (Ubald Justin).  

An ban pet podgan Zajček 

An ban pet podgan, 

štiri miši, 

v uh me piši, 

vija, vaja, ven! 

Didl, didl dajčka, 

mi imamo zajčka, 

noge ima štiri, 

niso nič pri miri. 

En, dva, tri, 

zajček si zdaj ti. 
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 Pesmi abeced 

Sem sodijo abecedne pesmi. Otroci spoznavajo črke in glasove slovenske abecede. Izmišljajo 

si pesmi, pri katerih se vsaka vrstica začne s črko po abecednem redu. Tak primer abecednih 

pesmi je Abecedarija Daneta Zupana. 

C (COPATE) 

Copotajo copate cigansko po cesti. 

Ko vprašam copate, kam tako cigansko, 

copotnejo coprniške copate: saj ne cigumicansko, 

saj se učimo cokljati cik-cak. 

 Pesmi o živalih 

V teh pesmih nastopajo najrazličnejše domače in gozdne živali. Take pesmi so hudomušne, 

vesele, otrokom predstavijo najrazličnejše živali, jih seznanijo z njihovim oglašanjem in 

opišejo igriva živalska doživetja. Takih pesmi je nešteto, na primer: Lisička je prav zvita zver 

in Živali jeseni (Mira Voglar). 

Lisička je prav zvita zver Živali jeseni 

Lisička je prav zvita zver, 

pod skalco ima svoj kvartir. 

Pa z repkom miglja, 

pa s kremplji praska, 

pa vpraša, če je lovec doma. 

Oj lovec pa na štor' sedi, 

nabito puško v rok' drži. 

Pa čaka na njo, 

da ustrelil jo bo, 

če le prikazala se bo. 

Lisička pa je zvita b'la, 

pri stranski luknji ven je šla. 

Pa v goro zbeži, 

se sladko smeji, 

pa jagrčku fig'ce moli. 

Ježek teka, teka 

in se kotali, 

jabolka in hruške, 

nabadati hiti. 

Medved kosmatinec 

svoj brlog ravna. 

Z listjem si postilja, 

zaspano godrnja. 

Urna veverica, 

pleza na drevo, 

lešnike nabira 

za zimsko lakoto. 

Ptice lastovice odletele so, 

v daljne tople kraje 

zdaj krila jih neso. 
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 Pesmi o letnih časih in naravnih pojavih 

Pesmi o letnih časih otrokom ustvarijo posebno vzdušje v času pomladi, poletja, jeseni in 

zime. Pesmi o pomladi so nežne, a vendar živahne, saj govorijo o prebujanju zelenja in 

prihodu ptic. Poletje, kot letni čas, se v pesmi navadno pojavlja posredno, ko govorimo o 

toplem soncu in morskih radostih. Pesmi o jeseni so velikokrat pete kot uspavanke. So spevne 

in igrive. Povezane so z živalmi, ki se pripravljajo na zimsko spanje. Še posebej veliko pesmi 

pa je namenjenih zimi, v katerih so predstavljeni snežaki, ledene rože, mraz ter igra otrok in 

živali, ki uživajo v zimskih radostih. Pesmi, ki govorijo o naravnih pojavih, poučujejo otroke 

o prehodu dneva v noč ali jutra v večer. Omenjena so nebesna telesa, kot so luna, sonce in 

zvezde, ter vremenski pojavi, kot so oblak, dež in sneg. Primeri teh pesmi so Sonček čez 

hribček gre, Dežek (Janez Bitenc), Bele snežinke (Makso Pirnik) ... 

Sonček čez hribček gre Dežek 

Sonček čez hribček gre, 

luna pa za gore. 

Zvezdice presvetle se potope. 

Tralalalalala tralalalala, 

tralalalalala tralalalala. 

Zvezdice presvetle se potope. 

Zdaj na nosek, 

zdaj na glavo, 

zdaj na strehe in zemljo. 

Rajam, plešem kot vrtavka, 

da nihče ne zna tako. 

Kdo me zdaj še ne pozna? 

Droben dežek sem z neba. 

 Pesmi o igračah, vozilih in različnih predmetih 

Otroci so zelo navezani na svoje igrače in tudi sicer vsak trenutek dneva izkoristijo za igro. 

Ob igri s svojo najljubšo igračo si lahko otrok zapoje ali sliši pesem, ki govori o pajacku, 

lesenem konjičku, plišastem medvedku in še čem. Prav tako je o avtomobilih, avtobusih in 

kolesih kar nekaj pesmi, ki prav pridejo ravno takrat, ko se peljemo z njimi. Primera teh pesmi 

sta Žogica (Mira Voglar) in Barčica (ljudska). 

Žogica Barčica 

Hopla, hopla, sem in tja, 

skače moja žogica. 

Žogica marogica, 

glej, da mi ne boš ušla. 

Barčica po morju plava 

drevesa se priklanjajo, 

o le naprej, o le naprej, 

dokler je še vetra kej. 

Barčica po morju plava, 

jadra se razpenjajo, 

o le naprej, o le naprej, 

do brezkončnih krajev, mej. 
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 Koračnice 

To so otroške skladbe, napisane v ritmu korakanja. So odločne pesmi, kot himne. Primer take 

pesmi je Naša četica koraka (Janez Bitenc). 

Naša četica koraka 

Naša četica koraka, 

strumno in veselo, 

drug za drugim v ravni vrsti 

zdaj gremo na delo. 

Jurčku bomo pomagali 

hišico zgraditi. 

Da bo mogel svoje zajčke 

pred lisičko skriti. 

Žiga žaga, poje žaga, 

rom, pom, pom, kladivo, 

mi pa vsi najboljše volje, 

delamo marljivo. 

 Pesmi za praznike 

Sem sodijo otroške pesmi, ki so napisane z namenom, da predstavijo določen praznik, kot so 

na primer pesmi za pusta, rojstne dneve in državne praznike. Primera take pesmi sta Vse 

najboljše za te in Pesem Pusta (Pia Gostič). 

Vse najboljše za te Pesem Pusta 

Vse najboljše za te, 

vse najboljše za te, 

vse najboljše dragi slavljenec, 

vse najboljše za te. 

Tralalala, tralala, tralala, tralala, 

skočim sem in skočim tja, 

tralalalalala. 

Tralalala, tralala, tralala, tralala, 

vsakdo z mano se smehlja, 

tralalalalala. 

Tralalala, tralala, tralala, tralala, 

pleši, pleši, kar se da, 

tralalalalala. 
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 Pesmi za soustvarjanje 

Pesmi za soustvarjanje pri otrocih prebujajo ustvarjalno žilico. Pesmi dajejo vtis, da so 

nedokončane oziroma dajejo otrokom možnost, da si sami izmišljajo in oblikujejo nadaljnje 

besedilo. Primer take pesmi je Nadaljevanka (Mira Voglar). 

Nadaljevanka 

Poglejte si to malo zver, 

ki laja venomer: hov, hov, hov … 

Poglejte si to malo zver, 

ki mijavka venomer: mjav, mjav, mjav … 

itd. 

 Narobe svet 

Gre za povezovanje besed, ki so zvočno neučinkovite, v nesmiselne zveze. Otrokom so take 

pesmi všeč zaradi zvočnosti besed in komičnosti predstav, ki jih te brezsmiselne besedne 

zveze ustvarjajo, smejejo se jim, čeprav vedo, da situacije v pesmih niso resnične. V to vrsto 

spadata ljudska pesem Sonce sije, dežek gre in avtorska pesem Krampata campata (M. 

Voglar). 

Sonce sije, dežek gre Krampata campata 

Sonce sije, dežek gre, 

mlinar melje brez vode, 

dekla pometa brez metle, 

petelin poje brez glave, kikiriki! 

Krampata, campata, 

ua, ua, uu, 

krampata campata, 

ua, ua, ua, uu, 

sivi volk je tuu. 

Ljudska in avtorska pesem se med seboj razlikujeta, čeprav med njima najdemo tudi 

podobnosti. Ljudska pesem ima vpliv na avtorske pesmi, saj v njih lahko najdemo tudi prvine 

ljudskega (na primer onomatopoijo). Razlikujeta pa se v nastanku, temah, vzgojnosti, jeziku 

in načinu prenašanja med ljudmi. Avtorska pesem lahko postane ponarodela, če jo ljudje dalj 

časa prenašajo in pojejo, tako da se s časoma pravi avtor izgubi. 

Otroške ljudske in avtorske pesmi bogatijo otroški svet. Za otroško poezijo so značilni 

raznoliki motivi, po katerih so razvrščene pesmi. Pesmi opisujejo otrokov domišljijski in 

doživljajski svet in njegovo igro z drugimi otroki ter igračami. Posebno mesto v pesmih 

zavzemajo narava in živali.  
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3 OTROŠKE PESMI V VRTCU 

Po Kurikulumu za vrtce (1999) so pesmi uvrščene v področje jezika, če gre za brano ali 

govorjeno pesem, in v področje umetnosti, kamor uvrstimo uglasbene pesmi. Na področju 

jezika in umetnosti se nahajajo določeni cilji, ki poudarjajo pesem kot eno izmed dejavnosti in 

vzgojitelje nagovarjajo, naj jo nudijo otrokom. Na področju jezika otrok prepoznava, uživa in 

se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem. Na področju umetnosti oziroma glasbenih dejavnosti pa 

ritmično izreka enostavne ljudske in otroške izštevanke in šaljivke ter poje in posluša otroške, 

ljudske in umetne (avtorske) pesmi v obsegu svojega glasu.  

Jezik je prisoten povsod in predstavlja bistveni element komunikacije. Prav tako povezuje 

tudi življenje in delo v vrtcu. Dnevno se otrok v vrtcu srečuje s pravljicami, zgodbicami, 

pesmicami, revijami in filmi ter hkrati stopa v sodelovanje s strokovnimi delavci in vrstniki. 

Veliko je možnosti za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog, 

branje in petje. S temi metodami otrok že zgodaj razvija jezikovno zmožnost, s katero pridobi 

zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne 

potrebe. V priročniku Otrok v vrtcu je na področju jezika predlagan izbor okrog 30 pesniških 

zbirk sodobnih avtorjev, omenjena pa je tudi zbirka Enci benci na kamenci, kjer so zbrane 

ljudske pesmi. Izbor pesmi v priročniku tematizira besedne igre, otroško odraščanje in tabu 

teme, kot je na primer lulanje v hlače (Otrok v vrtcu, 2001).  

V vrtcu je pesem dobro zastopana, saj vzgojiteljice pogosto pojejo otrokom med čakanjem na 

obrok ali sprehodu. Vendar pa pesem ni zastopana kot glavna dejavnost, temveč le kot 

metoda, s katero lahko otroke hitro motiviramo za nadaljnje dejavnosti, predstavimo določene 

živali ali objekte, zaključimo dejavnost ali kot sredstvo za umiritev. Vseeno pa je dobro, da so 

otroci čim več v stiku s pesmijo, saj ta nanje deluje blagodejno. Pomaga jim, da se sprostijo, 

razvedrijo in šalijo.  

Pesem kot glavna tema pogosto nastopa takrat, kadar želimo otroke naučiti besedilo pesmi. 

Takrat poleg učenja besedila na pamet tudi morebitne ostale dejavnosti prilagodimo glede na 

vsebino pesmi. Pesem pa lahko nevsiljivo povežemo z vsemi področji v kurikulumu. Tako 

pesem lahko spremlja gibalne aktivnosti in ples, govorne igre, spodbuja ustvarjalnost na 

likovnem in glasbenem področju, njena vsebina pa pogosto razumljivo in enostavno 

obravnava tudi socialno življenje in nas poučuje o družbeni stvarnosti. Preko njih otroci 

najpogosteje pridobijo najrazličnejše predstave o živalih, naravi in različnih občutjih. 
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3.1 ČUSTVENI IN GOVORNI RAZVOJ S POMOČJO PESMI 

Poezija pri otrocih igra veliko vlogo. Spremlja jih vsepovsod in jim pomaga, da se preko 

veselih in igrivih rim učijo o življenju ter jim pomaga, da izrazijo najrazličnejša čustva, na 

primer veselje, žalost, jezo … Lahko bi rekli, da poezija na otroke vpliva celostno. Pomaga 

jim pri govorno-jezikovnem, psiho-socialnem in kognitivnem razvoju.  

Predšolski otroci zelo radi poslušajo besedne umetnine. Otrokom jih podajamo z različnimi 

nameni. Najpogostejši in najpomembnejši namen pa je, da otroku s tem omogočimo čustveno 

in estetično doživljanje (Česen, 1992). Predšolski otroci se namreč zelo odzivajo na številna 

čustva, vendar je za njihovo raven razvoja značilno, da pesem obravnavajo celostno in 

neposredno, zato pogosto niso zmožni z besedo izraziti svojih občutkov. 

Primarni cilj spoznavanja poezije v vrtcu je spodbujanje otrok, da razvijajo figurativni jezik in 

metaforično mišljenje, se učijo aktivnega poslušanja ter pridobijo posluh za ritmiko in 

melodiko. Pesem pogosto, čeprav je kratka, vsebuje močne občutke, ki privlačijo otroka. 

Lahko ga nasmeje, sproži razmišljanje, mu pripoveduje čudovite zgodbe ali posreduje močna 

učna sporočila. Pesnik otrokom preko pesmi včasih posreduje neko izkušnjo, ki je otrokom 

domača in jim na ta način pomaga najti smisel (Elmore, 2013).  

V priročniku Otrok v vrtcu (2001) je zapisano, da mora biti otrok aktiven udeleženec v 

komunikacijskem procesu. Spodbujati je treba situacije, v katerih bo otrok sproščeno poslušal 

jezik in spoznaval njegovo funkcijo ter hkrati izpopolnjeval jezikovno zmožnost.   

Za govorni razvoj je izredno pomembno, da se spodbuja zgodnja komunikacija med otrokom 

in odraslim. Odrasla oseba v komunikaciji sodeluje kot aktivni poslušalec, spraševalec, 

otrokom bere in pripoveduje. Preko iger domišljije in simbolov jih spodbuja, da skušajo čim 

bolj samostojno voditi pogovor in sami pripovedovati. Vsa ta spodbuda pripomore k boljši 

govorni kompetentnosti otrok, boljšemu razumevanju prebranega in miselnemu 

funkcioniranju (Marjanovič Umek, Fekonja in Lešnik Musek, 2002). Igrive rime, neumne 

rime, nesmiselne besede in kratko pesništvo zagrabijo pozornost otrok in jim dajejo možnost, 

da po svojih jezikovno-govornih zmožnostih ustvarjajo. Tudi mlajši otroci, že v predšolskem 

obdobju, lahko ustvarjajo svoje pesmi, saj jim poezija omogoča, da izumljajo svoj jezik. 

Otrok z lahkoto kuje nove besede in jih med seboj povezuje na več načinov. S tem širi 

besedni zaklad in se nauči govorno izražati. Preko poezije se razvija (mentalno in 

psihosocialno) in celostno raste, saj ima vso svobodo, da govori o tem, kar ga teži, zanima, 

kar se mu zdi pomembno (Izarek, 2013). 
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Poezija pri majhnem otroku nosi dve značilnosti: zvok in besede. Besede pogosto 

predstavljajo le glasovni material, s katerim ustvarjamo ritem in rime. V predšolskem obdobju 

je ritem bistven in najpomembnejši, saj prevzema vse človeške funkcije. Igra glasov in besed 

spodbuja otrokov govorni razvoj (Kordigel in Jamnik, 1999). 

Poezija pri otroku razvija (Stritar, 2013):  

 zvočnost in ritem, tudi če otrok ne razume prebranega/povedanega. 

Otroci ritmično izrekajo besedila pesmi, izštevank in ugank ter opazujejo zvočno senzibilnost, 

skladnost besed, zvočno slikanje, poudarjenost in oblike.  

 fonološko zavedanje. 

Fonološko zavedanje je sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se pojavljajo v 

govoru. Kaže se v otrokovi zmožnosti, da besedi poišče rimo, dva zloga združi v besedo, iz 

določene besede odmisli določen zlog in ponovi preostali del besede, v slišani besedi prešteje 

število glasov ipd. Razvoj fonološke občutljivosti poteka od občutljivosti za daljše in 

konkretne glasovne enote (besede, zloge) do manjših glasovnih enot (začetni glas v besedi, 

rime) in vse do najmanjših glasovnih enot, tako imenovanih fonemov (pov. po Ažman, 2011). 

Za boljše fonološko zavedanje lahko posnemamo glasove iz okolice, na primer kača sika 

siksiksik, čebele brenčijo bzzz …, veter šumi huššhušš, trobenta trobi traa–raa, traa–raa, 

… (pov. po Polutnik in Hrestar Belšak, 2013), 

 pridobivanje in uporabo novih besed. 

Otroci se preko literarnih besedil seznanjajo z novimi besedami in širijo besedni zaklad. S 

širitvijo besednjaka razvijajo kakovost jezikovnih oblik vseh besednih vrst. Otroci vsak dan 

spoznajo veliko besed, preko ljudskih pesmi se velikokrat seznanijo z narečnimi besedami in 

nato iščejo njihove pomene, na primer čizmice je enako kot gležnjarji, avtorske pesmi pa 

lahko vsebujejo poleg narečnih besed tudi slengovske besede, na primer larifari je enako kot 

nesmisel. 

 igranje z jezikom, glasovi in besedami. 

Igre z jezikom otrokom pomagajo pri gibljivosti jezika, saj je ta organ pomemben pri 

proizvajanju glasov. Jezik razgibavamo tako, da na primer posnemamo muco pri umivanju (z 

jezikom krožimo po zgornji in spodnji ustnici) ali ližemo bombonček (imamo zaprta usta ter 

jezik premikamo gor in dol po notranji strani lic). Vaje z glasovi potekajo tako, da 
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izgovarjamo posamezne glasove, na primer palček skače PD PD, PDPD ali miško zebe in 

se trese DDDDDD. Z besedami se lahko igramo, ko si izmišljujemo kratke rime, na 

primer raca kraca, slika pika, trst prst …, in z njimi urimo tudi izgovarjavo težjih glasov (pov. 

po Polutnik in Hrestar Belšak, 2013). 

 učenje kompleksnih miselnih struktur in razumevanje globokih čustev. 

Otroci preko pesmi spoznavajo kompleksna čustva, kot sta sram in krivda, ter postopoma 

pridejo do razumevanja le-teh, poleg tega pa pesmi lahko spodbujajo, da razmislimo o 

povedanem. Ob pesmih najdemo iztočnice za pogovor o vseh mogočih stvareh, na primer za 

pogovor o družinah, poklicih, vrednotah, nasilju, čustvih, boleznih, igri in tako dalje. 

3.2 SPODBUDE ZA RAZVOJ GOVORA 

V vrtcu strokovni delavci redno uporabljajo najmanjše igre in bibarije, ki so zelo ritmične in 

vplivajo na govor, slušno in vidno doživljanje ter na spomin. 

 Najmanjše igre 

Med najmanjše igre uvrščamo besedila, igrice v verzih, pesmice, prizorčke in dotikalnice, s 

katerimi se srečujejo vsi najmlajši in pri njihovi igri zavzemajo posebno mesto. So hitro 

zapomljive, humorne in otroci ob njih spoznavajo svoje telo, ritmiko ter z njihovo pomočjo 

ohranjajo stik z bližnjimi ljudmi in okolico. Najmanjše igre sodijo med ljudsko gradivo, saj 

predstavljajo del kulturnega in socialnega okolja, v katerem živimo. Prikazujejo nam 

življenje, ki so ga ljudje nekoč živeli, in življenje, katerega živimo mi sami (Cvetko, 2000). 

Najmanjše igre vsebujejo primere poezije in gledališča, s katerimi se srečajo vse generacije 

sveta (Cvetko, 1996).  

Podajajo nam različna čustva in ustvarjajo pristen kontakt z bližnjim bitjem ter s svojo 

vsebino, ritmiko in tematiko spodbujajo socialni in kognitivni razvoj ter govor (Bastasić v 

Cvetko, 1996). Prav zato morajo najmanjše igre zadostiti trem osnovnim merilom. Igra poteka 

v intimnem ozračju, pri kateri smo v telesnem stiku z otrokom, saj nam na primer ta sedi v 

naročju ali proti nam steguje svojo roko, ki jo primemo in po njej zaigramo zgodbo. Igro se 

igrata dva igralca, navadno odrasel in otrok, le izjemoma je igralcev več. Vedno je vključeno 

besedilo, ki je prosto ali vezano in je pogosto rimizirano, včasih se lahko zapoje, pogosto pa 

besedilo vključuje tudi predpisane gibe ali celo »gledališko« izvedbo. Med najmanjše igre 

sodijo številne igre, ki vključujejo dele telesa, na primer igre s prsti, rokami, deli obraza, igre 
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po dlani, ujsanje … Sem pa sodijo tudi ugibalnice, smejalne igre, strašilne igre, igre draženja, 

napeljevanja ter igre prošenj in zahvaljevanja (Cvetko, 2000).  

Najbolj priljubljene igre med otroki pa so prav gotovo prstne igre. Pri prstnih igrah otrokova 

roka postane oder, iztegnjeni prsti pa igralci (Cvetko, 2000). Igra poteka tako, da jo 

naštevamo otroku na prste, navadno od palca k mezincu. Glavni udeleženec v igri je mali prst, 

mezinec, pri katerem se igra po navadi zaključi. Nekatere igre imajo svoja pravila, na primer, 

mali prst je na koncu tepen (poč, poč, poč), ali pa se otroka na koncu požgečka (Cvetko, 

1996).  

Prstna igra je navadno pet-vrstična pesemsko-dramska oblika, z značilno, stalno in določeno 

shemo. Opisuje konkretno vsakdanje življenje in dejavnosti, ki nas spremljajo vsak dan. V 

ospredju so predstavljene fiziološke funkcije, ki jih otrok že zna uravnavati ali pa se jih še 

mora naučiti, predstavljeni so tudi problemi o golem preživetju, ki jih mora razrešiti vsak 

otrok. Velikokrat je v prstnih igrah mogoče zaslediti otrokov pogled na svet odraslih (Cvetko, 

2000).  

Prstna igra vsebuje enostavne verze, ki združujejo besedo, gib, ritem in simbolično igro. S 

tako igro pri otroku vplivamo na vse človekove funkcije, kot so spomin, izražanje, govorjenje 

ter slušno in vidno doživljanje (Bastasić v Cvetko, 1996). Lahko jo uporabimo kadar koli in 

kjer koli. Je otroška igra, ki ustvarja most med fantazijo in stvarnostjo in pripravlja otroka na 

resničnost življenja (Cvetko, 1996).  

 Bibarije 

Bibarija je igra med odraslim in otrokom in jo lahko opredelimo kot povezavo med ritmično 

izreko besedila in izvajanjem giba na otrokovem telesu. 

Osrednja elementa bibarije sta besedilo in gib. Avtor običajno zapiše besedilo, izvajalec pa 

nato doda še gib, pogosto tudi glasbo, ki je največkrat omejena na ritmično izvajanje 

zlogovnega ritma. Ko izvajamo bibarijo, je pomembno, da je igra skladna celota besede, giba 

in glasbe. Z glasbo ponazorimo doživetja, razpoloženja ali zaznavo ritma, skozi gib pa 

ponazorimo besedno vsebino. Primer bibarije je Biba leze, biba gre, v kateri ob izgovarjavi 

besedila s prstom potujemo po otrokovem trebuhu proti vratu. Ko dosežemo vrat, otroka 

požgečkamo. 

Bibarije lahko izvajamo ob različnih priložnostih in na različne načine. Previjanje in oblačenje 

lahko izkoristimo za zabavno igro (Borota, 2006).  
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 Uganke 

Uganke največkrat zastavljamo v verzih in po pravilih, ki veljajo tudi v poeziji. V uganki se 

skrivajo nekatere značilne lastnosti določenega skritega objekta, naloga reševalca uganke pa 

je, da te lastnosti poveže med seboj in ugotovi, kaj bi skriti objekt lahko bil. Za otroke prvega 

starostnega obdobja so uganke pretežke, otrokom drugega starostnega obdobja pa se zdijo 

zanimive. Zelo radi odkrivajo skrite objekte in preko ugank razvijajo miselne procese. Vsaka 

uganka pa še ne sodi med poezijo. Kot literarna vrsta v okviru poezije uganka namreč temelji 

na poetiki te zvrsti. Uganka v poeziji zahteva od reševalca, da razvozla figurativni besedni 

pomen in včasih tudi muzikalne elemente. Preko konkretne vsebine besed mora občutiti njen 

preneseni pomen, kar pa je za otroke pretežko, saj razmišljajo na konkretni ravni.  

Največji dosežek je z ugankarstvom dosegel Oton Župančič. Z duhovitimi in rimiziranimi 

besednimi zvezami otrok odkriva nov pogled na odnose v svetu in izpolnjuje intelektualne 

potrebe. Poleg Otona Župančiča so uganke ustvarjali tudi drugi slovenski literarni ustvarjalci, 

med njimi najbolj pritegne Niko Grafenauer s svojimi ugankami tehničnih predmetov 

(Stražar, 1980). 

3.3 VLOGA VZGOJITELJA/-ICE 

Vzgojitelj/-ica kot strokovni/-a delavec/-ka mora dobro poznati celoten razvoj otrok v skupini. 

Glede na stopnjo jezikovnega razvoja otrok načrtuje posamezne dejavnosti, s katerimi 

spodbuja jezikovno zmožnost otrok in prilagaja svoja pričakovanja do njih. Otroci se s 

poezijo srečajo spontano ali pa jih v to temo vpelje vzgojitelj/-ica. Otrokom ponudi usmerjeno 

dejavnost, preko katere ponuja literarna besedila, ki so primerna otrokovi starostni stopnji. 

Vzgojitelj/-ica sam/-a odloča o gradivu, ki ga bo ponudil/-a otroku, vendar mora v ta namen 

upoštevati naslednje kriterije: 

 kakovost dela (upošteva spoznavno, etično in estetsko vrednost), 

 skladnost s kurikulom, 

 primernost vsebine glede na starost otrok, 

 dolžino besedila in 

 upoštevanje drugih dejavnikov, kot so na primer letni čas, interes otrok, … (Haramija, 

2012). 

Vloga vzgojiteljev je, da prepoznajo in sledijo otrokovi potrebi po umetnosti in estetiki, 

užitku poezije in užitku v poeziji ter da to načrtno zagotavljajo (Stritar, 2013). Pomembno je, 
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da vzgojitelji pri otrocih negujejo poezijo. Otroke za poezijo lahko motivirajo tako, da jih 

odpeljejo v knjižnico, kjer skupaj poiščejo razdelek z otroško poezijo. Izposodijo si nekaj 

knjig in v igralnici ustvarijo kotiček za poezijo. Tako bodo otroci pogosteje vzeli v roke 

knjigo, gledali besede, ilustracije in si želeli, da jim pesmi tudi beremo. Vzgojitelji/-ice lahko 

otrokom ponudijo pesmi v poslušanje tudi preko zgoščenk. Seveda pa je zelo pomembno, da 

otrokom dopustijo, da sami ustvarjajo poezijo, si izmišljajo vedno nove pesmi, s katerimi 

sprostijo svojo domišljijo in se govorno razvijajo. Vzgojitelji/-ice morajo otroke spodbujati in 

ustvarjati situacije, kjer se bodo otroci igrali z besedami, si izmišljali nonsense ter sestavljali 

različne vzorce in rime. Otrokom nudijo možnost, da so ustvarjalni v jeziku. 

Otroke za poezijo lahko spodbujamo tako, da pripravimo razstavo pesniških zbirk; 

organiziramo srečanje mladih pesnikov ali organiziramo srečanje s pesnikom, ki pride na 

obisk in predstavi svoje pesmi; pri umetnosti ilustriramo vsebino pesmi; jutranji krog 

pričnemo s pesmijo; vključimo radio in predvajamo zgoščenke z glasbo; raziskujemo in 

poslušamo otroške pesmi v različnih glasbenih izvedbah: raziskujemo slovenske ljudske 

pesmi in poslušamo uglasbene ljudske pesmi; otroci povprašajo starše in stare starše, katerih 

pesmi se spomnijo iz svojega otroštva, in jih zapišejo; si zamislijo svoje zgodbe in jih prav 

tako zapišemo. Vzgojitelji/-ice lahko pesem uporabijo še kot začetno motivacijo, za uvod v 

neko dejavnost. Lahko pa jo uporabijo tudi kot uspešno motivacijo med vsakodnevnim 

čakanjem na obroke. Priložnost, ko otroci čakajo na zajtrk ali kosilo, izkoristijo za ponovitev 

že znanih pesmi ali pa otrokom preberejo ali zapojejo kakšno čisto novo (IBBY, 2014). 

Vzgojitelji/-ice lahko otrokom pesem berejo ali zapojejo. Če pričnemo peti, se jokajoči otroci 

hitro umirijo, njihova pozornost se preprosto usmeri k pesmi, ki nanje deluje blagodejno. Na 

začetku otroke prevzame predvsem zvočna in ritmična struktura, kasneje pa ji sledi 

povezovanje le-tega z vsebinami in pomeni pesmi. Ritmične pesmi lahko povežemo z 

mnogimi stvarmi in pojavi, ki so otroku blizu in jim zbujajo zanimanje. Poslušajo lahko bitje 

srca, enakomerno gibanje, kapljanje vode ali tiktakanje ure (Kordigel in Jamnik, 1998). 

Petje otroke veseli, tudi tiste, ki imajo slabše razvite glasbene dispozicije. Manjši, kot so 

otroci, manj so obremenjeni z načinom petja. Po navadi, ko odrasli zapoje pesem ali recitira 

besedilo pesmi, se otroci radi pridružijo s pripevanjem ali izrekanjem posameznih besed. 

Vzgojitelj/-ica predstavlja otrokom zgled. Če bo otrokom bral/-a in pel/-a pesmi, obstaja večja 

verjetnost, da bodo otroci v pesmih našli veselje in to veselje prenesli tudi v poznejša leta 

(Jakelj, 2006).   
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3.4 STRATEGIJE RECITIRANJA 

Vzgojitelj/-ica na podlagi otrokove starosti in interesa izbere primerno pesem za obravnavo. 

Pomembno je, da se na predstavitev pesmi otrokom dobro pripravi. Najprej je treba izdelati 

učno pripravo, iz katere je razvidno, kakšno bo celotno posredovanje pesmi otrokom. 

Zamisliti si mora, kako bo potekal uvodni del z motivacijo, kaj vse bo obsegal glavni del in 

kako se bo dejavnost zaključila v zaokroženo celoto.  

Pri branju otroške pesmi se je smiselno držati naslednjih točk, ki nam pomagajo, da otroke s 

pesmijo dobro seznanimo (O'Brien, 2009): 

 Glasno branje pesmi 

Poezijo otrokom predstavimo postopno, sprva v govorjeni obliki. Preden izbrano pesem 

preberemo otrokom, je dobro, da sprva sami vadimo branje. Z večkratnim branjem pesmi 

bomo dosegli, da bomo besedilo izgovarjali jasno in razločno, brez nepotrebnega zatikanja. 

Posebno pozornost moramo nameniti tudi ločilom in brati počasi, saj bomo s tem besedam 

dodali težo. Svoj glas lahko s pridom uporabimo za ustvarjanje različnih učinkov. Lahko 

spreminjamo glasnost, prilagajamo hitrost govorjenja ali pa ustvarimo dramat ičen premor 

(Rivera Aviles in Molinary Infante, 2012). 

 Razložitev neznanih besed 

Po prvem branju pesmi si vzamemo nekaj trenutkov, da odgovorimo na otroška vprašanja, ki 

so se jim porodila ob poslušanju. Vsa vprašanja zahtevajo odgovor, sami pa jih povprašamo 

tudi, ali razumejo vse izrečene besede, v kolikor se to vprašanje že prej ne pojavi pri otrocih. 

Če bodo otroci besede v celoti razumeli, jih bodo lažje povezali v celoto in posledično bodo 

zmogli globlje in močneje razumeti lirično besedilo. 

 Ponovno glasno branje pesmi 

Pri ponovnem glasnem branju moramo biti zopet pozorni na jasno izgovarjavo in vse 

glasovne poudarke. Otrokom ponovno branje pomaga, da si pesem bolje zapomnijo, dobro 

spoznajo vsebino in jo zato bolje razumejo. 

 Obnovitev pesmi 

V tem koraku otroci s svojimi besedami obnovijo celotno pesem. Vzgojitelju/-ici obnova 

otrok pove, ali so pesem pravilno razumeli, ali so zajeli prvotno pravo avtorjevo idejo. 
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 Pogovor o pesmi  

S pogovorom o pesmi pridemo do spoznanja, ali je bila otrokom pesem všeč ali ne. Lahko jih 

vprašamo po tem, kdo nastopa v pesmi, kako bi opisali osebe ali stvari, ki se pojavijo v pesmi. 

Pogovorimo se tudi o tem, ali so kdaj doživeli kakšno podobno izkušnjo, kot jo je opisal 

pesnik. Podrobneje jih seznanimo z avtorjem pesmi, opišemo njegovo življenje in morda, 

kako se je pesem porodila v pesnikovi glavi. 

3.5 STRATEGIJE UČENJA PETE PESMI 

Način, kako predstaviti pesem in postaviti otroka v situacijo, da zapoje, je zelo pomemben. 

Otroka moramo vseskozi spodbujati k petju, če opazimo veselje do pesmi. Kritičnost odraslih 

in starejših vrstnikov jih ne sme obremeniti do te mere, da bi otrok prenehal gojiti ljubezen do 

pesništva (Jakelj, 2006). S petjem pesmi se odpravijo razne pomanjkljivosti v govoru, na 

primer nejasna ali nepravilna izgovarjava glasov ali zamenjevanje glasov, in krepijo pljuča, da 

postane dihanje enakomernejše ter s tem govor bolj jasen in enakomeren (Manasteriotti, 

1983). 

Pesem, katero želimo naučiti otroke, je najbolje posredovati po korakih. Pomembno je, da se 

teh korakov držimo v vrstnem redu in jih ne prehitevamo. Pozorni moramo biti na to, da 

otroci dobro osvojijo prvi korak, šele nato lahko preidemo na naslednji korak in tako dalje. 

Preko treh korakov otroci osvojijo besedilo pesmi, ritem in melodijo pesmi, v četrtem koraku 

pa povežejo vse tri elemente pesmi v estetsko celoto. 

 Učenje besedila 

Ko se z otroki učimo besedila pesmi, si pri tem lahko pomagamo z različnimi ponazorili. 

Lahko si na primer ogledamo ilustracije in preko njih preberemo besedilo. Nato otroci preko 

naših vprašanj obnovijo vsebino pesmi in opozorijo na morebitne nerazumljene besede. Po 

obnovi besedilo pesmi še enkrat počasi recitiramo in kažemo na ilustracije. Če z otroki 

besedilo pesmi večkrat ponovimo, jim lahko hitro pade motivacija, zato je dobro, da učenje 

besedila raztegnemo na več dni oziroma naredimo premor. Čas čakanja med obroki pa lahko 

izkoristimo za ponovitev besedila. Otroci bodo sledili našim besedam kot odmev in govorili z 

nami ter si na ta način hitro zapomnili celotno besedilo. 
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 Učenje ritma 

Ko se otroci naučijo besedila pesmi, sledi učenje ritma. Za podajanje ritma lahko uporabimo 

male instrumente, še boljše pa je, če uporabimo kar lastno telo. Tako ob ritmičnem izrekanju 

besedila tudi ritmično ploskamo, se tolčemo po kolenih ali udarjamo z nogo ob tla.  

 Učenje melodije 

Ko otroci osvojijo besedilo in ritem, je na vrsti učenje melodije. Če znamo igrati na 

instrument, lahko na začetku otrokom melodijo zaigramo. Nato jih vprašamo, ali so morda že 

slišali za to pesem. Nekateri bodo morda že prepoznali ritem v melodiji. Potem pesem v celoti 

zapojemo sami, medtem ko otroci pozorno poslušajo. Pozorni moramo biti na to, da ob 

vsakem začetku petja damo intonacijo, drugače bi se lahko zgodilo, da bi pesem peli tonsko 

netočno. Pesem nato zapojemo skupaj dvakrat. Otroke spodbudimo, da pripevajo oziroma 

pojejo skupaj z nami.  

 Oblikovanje pesmi 

Na koncu, ko že obvladamo pesem v celoti, poskrbimo še za doživeto interpretacijo. Otroke 

po potrebi usmerimo, kako naj pesem predstavijo; kateri deli se pojejo glasno, kateri tiho, 

kateri počasi ali hitro. Otroci svojo ustvarjalnost izživijo tako, da si izmislijo gibe, ki jih bodo 

uporabili ob petju ali tako, da si sami zamislijo ritmično spremljavo (Zevnik, 2006). 

Pesem otrokom v vrtcu prinese marsikaj dobrega. Spremlja jih pri različnih dejavnostih (ob 

gibanju, plesu, petju, igranju lutkovne predstave …). Ob tem pa jim pomaga, da se razvijajo 

na govorno-jezikovnem, psiho-socialnem in kognitivnem področju. Pri posredovanju otroških 

pesmi otrokom ima veliko vlogo predvsem vzgojitelj/-ica. Njegova oziroma njena naloga je, 

da otrokom predstavi najrazličnejšo literaturo in med otroki krepi zanimanje za jezik in 

kulturno dediščino. Vzgojitelj/-ica je navadno tisti/-a, ki otroke spodbuja in ustvarja vedno 

nove in zanimive situacije, kjer se imajo otroci možnost govorno izražati, igrati z besedami in 

sestavljati rime. Govorni razvoj lahko spodbujamo s kratkimi besedili, igricami v verzih, 

pesmicami, prizorčki, dotikalnicami, bibarijami in ugankami. Slednje otroka tudi miselno 

krepijo. In ne nazadnje vzgojiteljem določene strategije pomagajo, da otrokom pesem 

kakovostno predstavijo, na otroku razumljiv način in v skladu z njegovimi zmožnostmi. Le 

tako bo zanimanje za poezijo in ostalo književno gradivo raslo. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Mladinska književnost obsega poezijo tako ljudske kot tudi avtorske pesmi. Tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999) jasno zasledimo primer dejavnosti, pri kateri otrok poje otroške, 

ljudske in umetne pesmi. Menim, da je ljudska pesem v vrtcih vedno manj zastopana, 

vzgojitelji/-ice vse pogosteje prepevajo in seznanjajo otroke s pesmimi znanih otroških 

avtorjev, ki so se jih naučili/-e že med šolanjem in so večini otrokom že poznane. V 

empiričnem delu se bom zato osredotočila na raziskovanje didaktičnih metod in oblik dela, s 

katerimi lahko predstavimo ljudsko in avtorsko pesem, poleg tega pa bi rada ugotovila tudi, 

kakšen je odnos vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev do pesmi in kako posamezne izbrane pesmi 

doživljajo otroci.  

1.1 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 Otroci spoznavajo ljudske in avtorske pesmi.  

 Otroci prepoznajo razlike in podobnosti v eni in drugi zvrsti. 

 Otroci recitirajo in/ali pojejo ljudske in avtorske pesmi. 

 Ugotoviti zastopanost ljudske in avtorske pesmi v izbranem vrtcu. 

 Ugotoviti zastopanost ljudske in avtorske pesmi v Kurikulumu za vrtce in Priročniku h 

kurikulumu za vrtce: Otrok v vrtcu. 

 Izpostaviti problematiko obravnave ljudske pesmi v vrtcu. 

 Najti nekaj didaktičnih metod in oblik dela, s katerimi z otroki spoznavamo ljudsko in 

avtorsko pesem. 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ZA PRVO RAZISKAVO 

 Kdo nastopa v pesmi? 

 Ali otroci prepoznajo snov, motiv in temo pesmi? 

 Kakšen je vpliv pesmi? 

 Kakšen je odziv na pesem? 

 Ali so otroci že slišali pesem? 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ZA DRUGO RAZISKAVO 

 Ali vzgojitelji/-ice večjo pozornost namenijo ljudski pesmi ali avtorski? 
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 Za katero zvrst pesmi so otroci in vzgojitelji/-ice bolj motivirani za sprejemanje? 

 Ali delovna doba vzgojiteljev/-ic vpliva na uporabo ljudske oziroma avtorske pesmi v 

vzgojnem delu? 

 Katere pesmi so se otroci naučili v šolskem letu 2013/2014? Ali bolj prevladujejo 

ljudske ali avtorske pesmi? 

1.4 HIPOTEZE ZA DRUGO RAZISKAVO 

 Vzgojitelji/-ice večjo pozornost namenijo avtorski pesmi. 

 Otroci sprejemajo obe zvrsti enako, vzgojitelji/-ice pa raje sprejmejo avtorsko glasbo. 

 Delovna doba ne vpliva na uporabo ljudske oziroma avtorske pesmi v vzgojnem delu. 

 Med pesmimi, ki so se jih otroci naučili v šolskem letu 2013/2014, prevladujejo 

avtorske pesmi. 

1.5 RAZISKOVALNA METODA 

Pri diplomski nalogi uporabim opisno oziroma deskriptivno metodo in kavzalno-

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Vzorec: v raziskavi s pomočjo anketnega vprašalnika uporabim priložnostni vzorec, ki 

zajema 22 vzgojiteljev in otroke iz ene skupine, stare od 5 do 6 let. Vsi vzgojitelji so 

zaposleni v vrtcu Mengeš, skupina otrok se nahaja v enoti Gobica. 

Pripomočki: uporabim anonimni vprašalnik, ki ga izpolnijo vsi vzgojitelji, zaposleni v vrtcu 

Mengeš. Anketni vprašalnik izpolnjujejo v času od 3. 2. 2014 do 10. 2. 2014. Sestavljen je iz 

dveh vprašanj zaprtega tipa in treh vprašanj odprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa imajo 

stopnjevane odgovore (lestvica Likertovega tipa). Pri raziskavi s 14 otroki uporabim 

prilagojen intervju. Ta zajema šest vprašanj, ki se nanašajo na razumevanje vsebine pesmi in 

odziv otrok na pesem. 

1.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 Vzgojitelji v vrtcu Mengeš od 3. 2. 2014 do 10. 2. 2014 izpolnijo in odgovorijo na 

vprašanja v anketnem vprašalniku. 

 S skupino otrok, starih od 5 do 6 let, pet dni obravnavam pet ljudskih in pet avtorskih 

pesmi. S kratkimi nastopi otrokom predstavim eno ljudsko in eno avtorsko pesem (branje 

in petje pesmi, risanje, sestavljanje gibov, izmišljevanje rim). S pomočjo prilagojenega 
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intervjuja odkrivam, kako otroci razumejo pesmi in kako se nanje odzivajo. Pesmi, ki jih z 

otroki podrobneje obravnavam, so:  

 Ljudske: Pleši, pleši, črni kos (Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice; 

1992), Noži, noži, nožice (Enci benci na kamenci 3; 2007), Janko Kacl hopsasa (Enci 

benci na kamenci 3; 2007), Peter Veter je doma (Enci benci na kamenci 3; 2007) in 

Naša Špela tenko joka (Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice, 1992). 

 Avtorske: Ura (Ljudmila Prunk Utva; Kraguljčki, 1924), Kadar se Ciciban joče (Oton 

Župančič; Ciciban, 1915), Prijatelj (Saša Vegri; Kaj se zgodi, če kdo ne spi, 1991), 

Kaj kdo dela (Tone Pavček, Prave in (neprave) pesmi, 1986) in Miška vzela je s 

poličke (Anja Štefan; Lonček na Pike, 2008). 

1.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

1. Raziskava 

Pri prvi raziskavi sem zapisala citirane odgovore otrok in povzela ugotovitve. 

2. Raziskava 

Pri drugi raziskavi je obdelava podatkov potekala na ravni deskriptivne statistike, pri kateri 

sem uporabila prikaz atributivnih spremenljivk s frekvencami in odstotki ter osnovno 

deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk. S pomočjo Pearsonovega količnika sem 

ugotavljala, ali delovna doba vpliva na uporabo ljudske oziroma avtorske pesmi v vzgojnem 

delu. 
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2 OBRAVNAVA LJUDSKE IN AVTORSKE PESMI Z OTROKI 
(5 DO 6 LET) V VRTCU 

Izbrane interpretirane pesmi sem umestila v kurikularna področja in izpeljala dejavnosti, ki 

najbolje povzemajo vsebino posameznih pesmi. Dejavnosti sem izvedla v obliki nastopov v 

vrtcu, in sicer v skupini, kjer so otroci drugega starostnega obdobja. S temi nastopi in s 

pomočjo naslednjih vprašanj sem želela priti do ugotovitev, kako otroci doživljajo in 

razumejo posamezne pesmi: 

 Kdo nastopa v pesmi? 

 O čem govori pesem? 

 Ali ti je bila pesem všeč? 

 Ali si že kdaj prej slišal/-a pesem? 

2.1 REZULTATI PRVE RAZISKAVE 

Potek nastopov: 

S pomočjo petih nastopov skozi teden sem imela priložnost dobiti odzive otrok na 

predstavljene pesmi. S prilagojenim intervjujem in prostim pogovorom preko dejavnosti sem 

videla, kako so posamezne pesmi pritegnile otroke in kako so razumeli njihovo vsebino. Z 

izbranimi ljudskimi in avtorskimi pesmimi smo skupaj odkrivali, kako je pesem sestavljena, 

kakšne so razlike, iskali smo pomene neznanih besed in pesmi popestrili z različnimi 

dejavnostmi (poslušanje uglasbenih pesmi, risanje, reševanje delovnih listov ter iskanje rim in 

sestavljanje lastne pesmi).  

1. nastop: Otroci spoznajo pesmi Ura in Pleši, pleši, črni kos. 

2. nastop: Otroci spoznajo pesmi Ciciban se joče in Noži, noži, nožice. 

3. nastop: Otroci spoznajo pesmi Prijatelj in Janko Kacl hopsasa. 

4. nastop: Otroci spoznajo pesmi Kaj kdo dela in Peter Veter je doma. 

5. nastop: Otroci spoznajo pesmi Miška vzela je s poličke in Naša Špela tenko joka.  
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V nadaljevanju predstavljam odgovore otrok na zastavljena vprašanja. 

Odgovori otrok po prvem nastopu:  

URA (Ljudmila Prunk Utva) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Ura.« 

Tia (5 let): »Ura.« 

Miha (5 let): »Ura.« 

Lan (6 let): »Ura.« 

Jošt (6 let): »Ura.« 

Benjamin (5 let): »Ura.« 

Alen (5 let): »Ura.« 

Berina (5 let): »Ura.« 

Niki (5 let): »Ura« 

Lana (5 let): »Ura.« 

Klara (5 let): »Ura.« 

Jan (5 let): »Ura.« 

Matej (5 let): »Ura.« 

Ella (5 let): »Ura.« 

Vsi otroci so poznali naslov pesmi. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Ura.« 

Tia (5 let): »V pesmi nastopata Luka in Miha.« 

Miha (5 let): »Nastopa stara teta.« 

Lan (6 let): »Nastopajo stara teta godrnjavka, dolgi Luka in kratki Miha.«  

Jošt (6 let): »Luka pa Miha pa stara teta godrnjavka. 

Benjamin (5 let): »Ura nastopa.« 

Alen (5 let): »Hm, stara teta, hm, Luka, hm, Miha.« 

Berina (5 let): »Nastopajo ura in kazalci, hmm, dolgi Luka pa, hmm, kratki Miha.«  

Niki (5 let): »… dva fantka in teta godrnjavka.« 

Lana (5 let): »… dva možica pa teta.« 

Klara (5 let): »Teta godrnjavka in dva kazalca za uro.«  

Jan (5 let): »Ura, ki je teta, Luka, k' je velik kazal'c, pa Miha, ta kratek kazal'c.« 

Matej (5 let): »Teta in kazalca.« 

Ella (5 let): »Teta godrnjavka in kazalca Luka in Miha.« 

Otroci so znali našteti nastopajoče v pesmi. Dva otroka sta kot nastopajoči predmet 

izpostavila Uro. En otrok je izpostavil, da v pesmi nastopa stara teta. Ostali otroci so ugotovili 

vse nastopajoče v pesmi. Otroci so si zapomnili tudi lastnosti oseb (dolgi Luka, kratki Miha, 

stara teta godrnjavka). 
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3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Pesem govori o uri.« 

Tia (5 let): »Pesem govori o uri, ki ima dva kazalca.« 

Miha (5 let): »V pesmi se gre o tem, da dva možica skačeta po eni nogi …, pa vrtita se.« 

Lan (6 let): »Dolgi Luka in kratki Miha se lovita in skačeta, pol jima pa stara teta ni pustila spat'.«  

Jošt (6 let): »Pesem govori o uri, ki tiktaka, pa nam ne pusti spat'.«  

Benjamin (5 let): »Spomnim se samo ure.« 

Alen (5 let): »V pesmi je stara teta, ki ima velikega Lukata pa kratkega Mihata in ta teta ju 

preganja.« 

Berina (5 let): »Stara teta preganja dva možička.« 

Niki (5 let): »Dva možica sta, dolgi Miha, … ne Luka, … na spomnim se … skačeta po eni nogi, 

teta ju pa priganja.« 

Lana (5 let): »Pesem je o uri, kako nam kaže cajt.« 

Klara (5 let): »Veliki Luka in majhen Miha sta kazalca, ki se vrtita okrog in skačeta po eni nogi.« 

Jan (5 let): »Pesem govori o tem, kako kazalci tečejo po uri.« 

Matej (5 let): »Pesem govori o času.« 

Ella (5 let): »Pesem kaže, kako je zgrajena ura.« 

Pri tretjem vprašanju sem dobila zelo različne odgovore, vendar pa so se vsi dotikali vsebine 

pesmi. Iz odgovorov lahko razberem, da so vsi otroci vedeli, da pesem govori o uri. Uvidela 

sem, da so si dokaj dobro zapomnili vsebino pesmi. Dva otroka sta vedela le to, da pesem 

govori o uri, ostali otroci pa so z besedami iz same pesmi posredno povzeli sestavne dele in 

delovanje ure.  

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Pesem mi je bila všeč.« 

Tia (5 let): »Pesem mi je b'la všeč, ker me je naredila veselo.« 

Miha (5 let): »Pesem ni b'la dobra, ker je b'la predolga …« 

Lan (6 let): »Pesem mi je bila zelo všeč, ker je govorila o uri, pa še smešna je b'la, k' sta nastopala 

Luka in Miha.« 

Jošt (6 let): »Men' je b'la pesem ušeč … me je zabavala.« 

Benjamin (5 let): »Men' pa pesem ni bila všeč, ker smo jo peli. Sem bil jezen takrat, k' smo jo 

zapel'.« 

Alen (5 let): »Pesem je bila dobra in zabavna.« 

Berina (5 let): »Pesem je bila super. Lepo mi je bilo, ko smo jo peli.« 

Niki (5 let): »Meni je bila všeč melodija, pa pesem. Smešn' mi je bilo, ker je nastopala teta 

godrnjavka.« 

Lana (5 let): »Pesem mi je bila všeč.« 

Klara (5 let): »Meni je bila pesem všeč. Je zabavna.« 

Jan (5 let): »Pesem je b'la v redu.« 

Matej (5 let): »Meni je b'la pesem všeč, ker sta b'la zanimiva kazalca.« 

Ella (5 let): »Všeč mi je bila.« 
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Iz danih odgovorov lahko razberemo, da je bila večini otrok pesem všeč, ker je zabavna, 

smešna in ker se poje. Dvema otrokoma pesem ni bila všeč, enemu zato, ker smo jo zapeli,in 

po vsej verjetnosti ne mara peti, drugemu pa zato, ker se mu je zdela predolga. 

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne.« 

Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Samo enkrat.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Da, moj dedi mi jo poje.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne.« 

Matej (5 let): »Ne nisem je še slišu.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Večina otrok pesmi še ni imela priložnost slišati. Le dva otroka sta pesem že spoznala. 

PLEŠI, PLEŠI, ČRNI KOS (Ljudska) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Ja, Pleši, pleši, črni kos.« 

Tia (5 let): »Črni kos je.« 

Miha (5 let): »Mislim, da je Pleši, pleši, črni kos.« 

Lan (6 let): »Naslov pesmi je Pleši, pleši, črni kos.« 

Jošt (6 let): »Pleši, pleši, črni kos.« 

Benjamin (5 let): »Kos.« 

Alen (5 let): »Črni kos.« 

Berina (5 let): »Hm … Pleši, pleši, črni kos.« 

Niki (5 let): »… Črni kos?« 

Lana (5 let): »Pleši, pleši, črni kos.« 

Klara (5 let): »Pleši, pleši, črni kos.« 

Jan (5 let): »Pleši, pleši, črni kos.« 

Matej (5 let): »Črni kos.« 

Ella (5 let): »Pleši, pleši, črni kos.« 

Otroci so vedeli, o kom govori pesem, vendar niso bili prepričani o naslovu, saj jim ga pred 

branjem pesmi nisem povedala, ker tudi v pesniški zbirki ni posebej napisanih naslovov. 

Kljub temu je devet otrok pravilno povedalo naslov pesmi, medtem ko so bili ostali naslovi, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Škrjanc Monika, Diplomsko delo 

- 38 - 

 

ki so jih navedli otroci, nepopolni (črni kos in kos). V naslovu so vsi uporabili besedo kos, ki 

v pesmi igra glavno vlogo. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Samo črni kos.« 

Tia (5 let): »Nastopa ptiček kos.« 

Miha (5 let): »Kos.« 

Lan (6 let): »Črni kos.« 

Jošt (6 let): »Črni, črni kos.« 

Benjamin (5 let): »Ptič.« 

Alen (5 let): »Kos brez čevljev.« 

Berina (5 let): »Nastopa črni kos.« 

Niki (5 let): »Kos nastopa.« 

Lana (5 let): »Ptica, ki se ji reče kos.« 

Klara (5 let): »Črni kos. 

Jan (5 let): »Kos.« 

Matej (5 let): »Kos.« 

Ella (5 let): »Črni kos.« 

Velika večina otrok je vedela, da v pesmi nastopa ptica, in sicer kos. Nihče pa ni omenil, da bi 

v pesmi lahko nastopil še nekdo, ki vabi kosa na ples. 

3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »O črnem kosu, ki ne zna plesat'.« 

Tia (5 let): »Da, hm, črni kos, hm, hoče plesat', pa ne more, ker nima nič za obut'.« 

Miha (5 let): »O kosu, ki nima čevljev.« 

Lan (6 let): »Pesem se gre o kosu. Ni 'mel volne in smole, da bi si naredil škornje.« 

Jošt (6 let): »Kos je hotu it' plesat, samo ni imel smole, pa drete, pa šivanke, da bi si lahko naredil 

škornje.« 

Benjamin (5 let): »Kos ne more nar'dit' čevljev.« 

Alen (5 let): »O črnem kosu, ki ne zna plesat'.« 

Berina (5 let): »Pesem govori o kosu, ki mu je en reku, da naj gre plesat, hm, pol pa ni mogu it' 

plesat, ker ni 'mel hmm, čimic.« 

Niki (5 let): »Kos, ki nima čevljev, da bi plesal.« 

Lana (5 let): »Kos nima šivanke, da bi lahko šival škornje.« 

Klara (5 let): »Govori o ptičku kosu, ki je črn, samo nima smole in volne, da bi lahko šel plesat.«  

Jan (5 let): »O kosu. Bil je črn, pa ni imel čevljev, da bi šel plesat.« 

Matej (5 let): »Govori o kosu, ki ni mogel plesati.« 

Ella (5 let): »Pesem govori o tem, da kos ni imel stvari, da bi lahko plesal.« 

Iz danih odgovorov ugotavljam, da so otroci razumeli pesem. Deklica Berina si je zapomnila 

tudi težko besedo čizmice, čeprav jo je izgovorila narobe, je vedela, kaj pomeni. Med 

pogovorom z otroki so me presenetili, ko sem jih vprašala, kaj naj bi pomenile besede dreta, 

smola in čizmice. Mislila sem, da jim bo znana le beseda smola, vendar se je izkazalo, da so 
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trije otroci pravilno razložili tudi pomen drete (nit). Besede čizmice pa res niso še nikoli 

slišali, zato sem jim povedala slovenski pomen (čizmice so nizki škornji/gležnjarji).  

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja. Zabavala sem se.« 

Tia (5 let): »Všeč mi je b'la, ker je bil kos smeš'n.« 

Miha (5 let): »Meni je b'la dobra pesem.« 

Lan (6 let): »Men' je bila smešna pesem.« 

Jošt (6 let): »Ne, ker ni resnična.« 

Benjamin (5 let): »Ja.« 

Alen (5 let): »Dobra je bila, samo kratka.« 

Berina (5 let): »Ja, všeč mi je bila.« 

Niki (5 let): »Ne, ni mi bila, ker je bila prekratka.« 

Lana (5 let): »Ja, smešna je bila.« 

Klara (5 let): »Meni je bila dobra, ker so bile smešne besede not'.« 

Jan (5 let): »Ni mi b'la dobra, ker ni resnična. Kosi nimajo čevljev. Mal' mi je bila dolg'časna.« 

Matej (5 let): »Ne, ker kos ne more imet' čevljev.« 

Ella (5 let): »Ja, mi je všeč.« 

Pesem Pleši, pleši, črni kos je bila všeč desetim otrokom, ki so pesem označili kot dobro, 

zabavno in smešno. Štirim otrokom pesem ni bila všeč. Menili so, da pesem ni dobra, ker ni 

resnična in ker je besedilo kratko. Tisti otroci, ki jim je bila pesem všeč, so se bolje počutili in 

jih je pesem zabavala, tisti, ki pa jim pesem ni bila všeč, so se malo dolgočasili.  

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne, samo eno podobno. T'm ni teh besed.« 

Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Ja.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ja, to mi tud' moj dedi zapoje.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ja, sem jo že velik'rat slišu.« 

Matej (5 let): »Enkrat sem jo že slišu.« 

Ella (5 let): »Jst jo poznam.« 

Odgovori so me presenetili, saj velja ta ljudska pesem za zelo razširjeno in poznano. Kljub 

temu je kar osem otrok odgovorilo, da pesmi še niso slišali, le eden je odgovoril, da te 

različice še ni slišal, pozna pa podobno pesem, kjer ni narečnih besed. Pet otrok pa je pesem 

že slišalo in so jo dobro poznali.  
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Odgovori otrok po drugem nastopu:  

CICIBAN SE JOČE (Oton Župančič) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Ciciban se joka.« 

Tia (5 let): »Ciciban.« 

Miha (5 let): »Ciciban se joka.« 

Lan (6 let): »Ciciban se joče.« 

Jošt (6 let): »Naslov je Ciciban se joka … ne … hm … joče. 

Benjamin (5 let): »Pesmi se reče Ciciban.« 

Alen (5 let): »Naslov pesmi je Ciciban se joka.« 

Berina (5 let): »Ciciban se joka.« 

Niki (5 let): »Ciciban je naslov.« 

Lana (5 let): »Ciciban se joka.« 

Klara (5 let): »Ciciban se joka.« 

Jan (5 let): »Ciciban joka« 

Matej (5 let): »Ciciban se joka.« 

Ella (5 let): »Ciciban.« 

Otroci so imeli kar nekaj težav, ko sem jih vprašala po naslovu pesmi. Čeprav so večkrat 

slišali pravi naslov pesmi, sem kljub temu dobila drugačne odgovore otrok. Dva otroka sta 

pravilno povedala naslov pesmi, kar sedem otrok je tudi vedelo naslov, vendar pa so 

spremenili besedo v naslovu. Namesto besede joče, so izbrali besedo joka, verjetno zato, ker 

jim je bližja. Štirje otroci so pesem naslovili Ciciban in en otrok Ciciban joka.  

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Ciciban.« 

Tia (5 let): »Ciciban nastopa.« 

Miha (5 let): »Fantek Ciciban pa Jera.« 

Lan (6 let): »Igrata dojenček Ciciban in smešen meh.«  

Jošt (6 let): »Ciciban.« 

Benjamin (5 let): »Ciciban in Jera.« 

Alen (5 let): »Fantek, ki mu je ime Ciciban.« 

Berina (5 let): »Nastopata Ciciban in meh.« 

Niki (5 let): »Ciciban.« 

Lana (5 let): »Ciciban.« 

Klara (5 let): »Ciciban igra. 

Jan (5 let): »Ciciban.« 

Matej (5 let): »Ciciban.« 

Ella (5 let): »Ciciban.« 

Otroci so vedeli, da v pesmi nastopa deček po imenu Ciciban. Nekateri otroci so omenili tudi 

meh in milo Jero. Otrokom sem posebej pojasnila, kaj pomeni mila Jera (močno se joka), saj 

mi nihče ni znal razložiti te besede. 
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3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Ciciban se joka, ko se meh razpoči, pa se smeje.« 

Tia (5 let): »Ciciban se zelo joka.« 

Miha (5 let): »Najprej se Ciciban joka, pol pa naredi POK, pol se pa smeji.« 

Lan (6 let): »Pesem govori o Cicibanu, ki se joka, in o mehu, ki poči, da se lahko Ciciban smeji.« 

Jošt (6 let): »Ciciban se najprej joka, pol ga pa mečejo gor in dol in se Ciciban smeje.« 

Benjamin (5 let): »Cicibana vržejo u strop in na steno, on se pa smeji.« 

Alen (5 let): »V pesmi je Ciciban, ki se joka in potem se meh razpoči in padejo po tleh in se 

smejijo.« 

Berina (5 let): »Ciciban ima poseben meh, ki se lahko smeji.« 

Niki (5 let): »Ciciban se joka, ker ga boli, ker ga mečejo ob tla in vse naokrog. Pa še meh nastopa 

in se mu smeji.« 

Lana (5 let): »V pesmi se joka fantek, pol pa, ko meh poči, smeh ven skoči.« 

Klara (5 let): »Pesem se gre o tem, da se fantek Ciciban joka, pol se pa mečejo gor in dol, da meh 

poči in da smeh ven skoč'.« 

Jan (5 let): »Cicibana vržejo v steno pa na strop, da se neha jokat', pa da se začne smejat'.« 

Matej (5 let): »Ciciban se joka in smeji.« 

Ella (5 let): »Cicibana hočejo spravit' v smeh.« 

Odgovori otrok o vsebini pesmi so me malo presenetili. Otroci so vedeli, da pesem govori o 

Cicibanu in da ta joka, vendar pa nekaj otrok drugega dela pesmi ni povsem razumelo. Mislili 

so, da se Cicibana vrže ob strop in na steno in na tla, da se ta prične smejat i. Niso pravilno 

povezali pomena meha v tej pesmi. Ostali so vedeli, da meh povzroči smeh.  

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ja, ker je b'la smešna.« 

Miha (5 let): »Ja.« 

Lan (6 let): »Meni je b'la všeč. Je b'la super zabavna.« 

Jošt (6 let): »Jst bi jo še rad poslušu, je b'la smešna.« 

Benjamin (5 let): »Ja. Smejal sem se, ker je b'la zabavna.« 

Alen (5 let): »Ja. Hm, vesel s'm bil.« 

Berina (5 let): »Meni je bila pesem zelo všeč. Me je zabavala pesem.« 

Niki (5 let): »Meni se je zdela zabavna in vesela.« 

Lana (5 let): »Meni je bila pesem všeč.« 

Klara (5 let): »Ja. Samo malo sem bila žalostna, ker so Cicibana metal' okrog.« 

Jan (5 let): »Ja. K'r smejal sem se, to'k' mi je b'la smešna.« 

Matej (5 let): »Ja zelo, ker je b'la to'k' smešna.« 

Ella (5 let): »Ja.« 

Pesem je bila vsem otrokom všeč, saj jih je zabavala in razveselila. Zdela se jim je smešna. Le 

ena deklica je povedala, da je bila žalostna, ko je slišala, da so Cicibana metali naokrog. 
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5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne, nisem še slišal.« 

Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Ne, nisem še.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ne še.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne, nisem.« 

Matej (5 let): »Ne, nikoli še.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Vsi otroci so odgovorili, da te pesmi še niso slišali. 

NOŽI, NOŽI, NOŽICE (Ljudska) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Nožice.« 

Tia (5 let): »Nogice.« 

Miha (5 let): »Nogice.« 

Lan (6 let): »Noge.« 

Jošt (6 let): »Nožice.«. 

Benjamin (5 let): »Noži.« 

Alen (5 let): »Nogice.« 

Berina (5 let): »Nožice.« 

Niki (5 let): »Noge.« 

Lana (5 let): »Noge.« 

Klara (5 let): »Nožice.« 

Jan (5 let): »Nogice.« 

Matej (5 let): »Nožice.« 

Ella (5 let): »Nogice.« 

Iz danih odgovorov ugotavljam, da so otroci naslov povezali z besedami iz prvega verza 

(Noži, noži, nožice), vendar jih med sabo niso povezali, pač pa so vzeli le eno besedo. 

Nekateri so namesto besede nožice uporabili besedo nogice. 
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2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Deklica in rožice.« 

Tia (5 let): »Nastopa ena punčka.« 

Miha (5 let): »Igrajo nogice. 

Lan (6 let): »Deklica.« 

Jošt (6 let): »Ena punčka.« 

Benjamin (5 let): »Noge od punčke.« 

Alen (5 let): »Punčka, pa rožice.« 

Berina (5 let): »Nogice.« 

Niki (5 let): »Nogice in punčka.« 

Lana (5 let): »Hm, ena punčka.«  

Klara (5 let): »Punčka pa rožice pa mamica.« 

Jan (5 let): »Nastopa punčka.« 

Matej (5 let): »Nogice.« 

Ella (5 let): »Deklica.« 

Otroci so iz pesmi razbrali, da je v pesmi omenjena deklica. Nekateri otroci so pravilno 

predvidevali tudi, da v pesmi nastopajo nogice. Nekaj otrok pa je omenilo, da v pesmi 

nastopajo tudi mamica in rožice. 

3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »O rožicah in o nogicah.« 

Tia (5 let): »O deklici, ki je nabirala rože.« 

Miha (5 let): »O nogicah in o trganju rož. 

Lan (6 let): »Nogice so hodile po travi in nabirale rože.« 

Jošt (6 let): »Ena punčka je bosa hodila po travi in nabrala rože za mamico.«  

Benjamin (5 let): »O tem, kako je punčka nabirala rože.« 

Alen (5 let): »O rožicah pa o nogicah.« 

Berina (5 let): »Punčka je nabirala rože za mami.« 

Niki (5 let): »O trganju rožic.«  

Lana (5 let): »Nogice so nabrale rože za mamico.« 

Klara (5 let): »Deklica je šla nabirat rože za mami.« 

Jan (5 let): »Punčka je trgala rožice in jih dala mamici.« 

Matej (5 let): »O trganju rož za mamico.« 

Ella (5 let): »O tem, kako je deklica nabirala rožice.« 

Otroci so si hitro zapomnili kratko vsebino pesmi. Vedeli so približno dogajanje v pesmi. 

Nekateri otroci niso povezali nog z deklico, ampak so razumeli, da nogice nabirajo rože.  
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4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Seveda.« 

Miha (5 let): »Ja, mi je bila všeč.« 

Lan (6 let): »Še k'r.« 

Jošt (6 let): »Ja, samo kratka je bila.« 

Benjamin (5 let): »Ne vem.« 

Alen (5 let): »Ja, mi je bila k'r všeč.« 

Berina (5 let): »Samo malo mi je bila všeč.« 

Niki (5 let): »Ja, v redu je. 

Lana (5 let): »Meni je bila dobra, čeprov mal' prekratka.« 

Klara (5 let): »Ja.« 

Jan (5 let): »Ja, ker sem se spomnu na svojo mami.« 

Matej (5 let): »Ja.« 

Ella (5 let): »Ja, lepa je.« 

Otrokom je bila bolj ali manj všeč. En otrok se ni znal odločiti, ali mu je pesem všeč ali ne, 

medtem ko je otrok, ki mu pesem ni bila povsem všeč, izpostavil to, da je prekratka. 

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ja, že.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ja, 'mam jo doma.« 

Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Ne še.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ja, sem jo že slišala.«  

Niki (5 let): »Ja, sem jo slišala doma.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ja, mi jo je mami doma 

prebrala.« 

Jan (5 let): »Ne, nisem.« 

Matej (5 let): »Ne.« 

Ella (5 let): »Ne, samo danes.« 

Devet otrok je odgovorilo, da pesmi še 

niso slišali, pet otrok pa je pesem že 

slišalo, ker jo imajo doma oziroma so 

jim pesem prebrali starši. 

 

Slika 2: Primer risbe (Kadar se Ciciban joče – Jošt, 6 let)  
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Odgovori otrok po tretjem nastopu:  

PRIJATELJ (Saša Vegri) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Prijatelj.« 

Tia (5 let): »Prijatelj.« 

Miha (5 let): »Prijatelj.« 

Lan (6 let): »Prijatelj.« 

Jošt (6 let): »Prijatelj.« 

Benjamin (5 let): »Prijatelj.« 

Alen (5 let): »Prijatelj.« 

Berina (5 let): »Prijatelj.« 

Niki (5 let): »Prijatelj.« 

Lana (5 let): »Prijatelj.« 

Klara (5 let): »Prijatelj.« 

Jan (5 let): »Prijatelj.« 

Matej (5 let): »Prijatelj.« 

Ella (5 let): »Prijatelj.« 

Vsi otroci so poznali naslov pesmi. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Prijatelj.« 

Tia (5 let): »Nastopa prijatelj.« 

Miha (5 let): »V pesmi nastopa prijatelj.« 

Lan (6 let): »Moj prijatelj Matej.« 

Jošt (6 let): »Prijatelj.« 

Benjamin (5 let): »Samo prijatelj.« 

Alen (5 let): »Prijatelj je v pesmi.« 

Berina (5 let): »Vsi prijatelji.« 

Niki (5 let): »Ja, prijatelj.« 

Lana (5 let): »En prijatelj, ki nima imena.«  

Klara (5 let): »V pesmi nastopa prijatelj.« 

Jan (5 let): »Hmm, prijatelj.« 

Matej (5 let): »En, ki je prijatelj.« 

Ella (5 let): »Prijatelj.« 

Otroci so odgovorili, da v pesmi nastopa prijatelj. En deček je prijatelja iz pesmi povezal s 

svojim prijateljem, kot da pesem govori o njem, deklico Lano pa je zmotilo to, da prijatelj v 

pesmi nima imena. 
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3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »O prijateljstvu.« 

Tia (5 let): »Da moramo biti vsi prijatelji med seboj.« 

Miha (5 let): »Da je prijatelj vedno s tabo.« 

Lan (6 let): »Prijatelj vedno vse ve.« 

Jošt (6 let): »Pesem govori o tem, da nas prijatelj lahko potolaži, če smo žalostni, al' pa nas nikoli 

ne tepe.«  

Benjamin (5 let): »Da se prijateljev ne sme tepst'.« 

Alen (5 let): »Da je prijatelj tisti, ki se nič ne boji, … pa skupaj se lahko igrava.« 

Berina (5 let): »Govori o tem, da če si prijatelj, se ne smeš kregat' z drugimi, pa ne smeš se tepst'.« 

Niki (5 let): »Taka 'mamo mi pravila, koker govori ta pesm'ca. Mi mor'mo bit' prijatelji med 

sabo.«  

Lana (5 let): »Govori o pravem prijateljstvu, … mi moramo biti tudi prijatelji, se ne smemo 

tepst'.« 

Klara (5 let): »Prijatelj je tisti, ki ne tepe, se ne krega, se igra z mano.« 

Jan (5 let): »Da se s prijateljem lahko pogovarjava in skupaj igrava.« 

Matej (5 let): »Pesem govori o prijateljstvu, da moramo biti prijatelji z drugimi.« 

Ella (5 let): »Da smo prijatelji, če se ne tepemo, ampak si mor'mo pomagat'.« 

Otroci so s svojimi odgovori povzeli celotno pesem, vsak odgovor je povzel del pesmi. Otroci 

so pesem povezali tudi s svojimi izkušnjami. Povedali so na primer, da morajo biti vsi 

prijatelji med seboj in da so prijatelji tisti, ki se igrajo z njimi.  

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Aha.« 

Miha (5 let): »Ja, je.« 

Lan (6 let): »Ja.« 

Jošt (6 let): »Besedilo mi je bilo všeč.« 

Benjamin (5 let): »Ne, ker si je nis'm mogu zapomnit' cele.«  

Alen (5 let): »Ja, meni je bila všeč.« 

Berina (5 let): »Ja.« 

Niki (5 let): »Ja, zelo.« 

Lana (5 let): »Meni je bila dobra, samo je b'la k'r dolga, se jo je težko zapomnit'.« 

Klara (5 let): »Ja.« 

Jan (5 let): »Ja.« 

Matej (5 let): »Ja, ker je taka kot naša pravila.« 

Ella (5 let): »Ja.« 

Vsem otrokom, razen enemu, je bila pesem všeč. Dodali so le pripombo, da je pesem predolga 

in si jo je zato težko zapomniti. 
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5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Jst s'm jo že slišala.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne še.« 

Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Ne, nis'm.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Jst jo poznam.«  

Niki (5 let): »Ja, sem jo slišala doma.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne, nisem.« 

Matej (5 let): »Ne.« 

Ella (5 let): »Ne poznam je.« 

Otroci pesem v večini ne poznajo, trije otroci pa so pesem že slišali. 

JANKO KACL HOPSASA (Ljudska) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Janko.« 

Tia (5 let): »Janko Kacl.« 

Miha (5 let): »Janko skače.« 

Lan (6 let): »Janko.« 

Jošt (6 let): »Janko Kacl.« 

Benjamin (5 let): »Hopsasa.« 

Alen (5 let): »Janko in muhe.« 

Berina (5 let): »Janko in tri muhe.« 

Niki (5 let): »Janko Kacl.« 

Lana (5 let): »Janko Kacl in muhe.« 

Klara (5 let): »Janko Kacl hopsasa.« 

Jan (5 let): »Janko in muhe.« 

Matej (5 let): »Janko Kacl.« 

Ella (5 let): »Janko.« 

Otroci niso poznali naslova pesmi, ena deklica je pravilno povedala naslov, a to zgolj 

slučajno. Naslov pesmi so povezali z nastopajočimi, zato se večkrat ponovijo naslovi, kot so 

Janko, Janko Kacl ter Janko in muhe. 
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2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Janko.« 

Tia (5 let): »Janko Kacl in muhe.« 

Miha (5 let): »Janko pa tri muhe.« 

Lan (6 let): »Janko in muhe.« 

Jošt (6 let): »Janko in sitne muhe.« 

Benjamin (5 let): »Fantek Janko s tremi muhami.« 

Alen (5 let): »Janko in muhe nastopajo v pesmi.« 

Berina (5 let): »Tri muhe igrajo in Janko.« 

Niki (5 let): »Nastopajo Janko Kacl in sitne muhe.« 

Lana (5 let): »Janko in muhe.«  

Klara (5 let): »V pesmi je Janko in muhe.« 

Jan (5 let): »Janko in muhice.« 

Matej (5 let): »Janko in tri muhe.« 

Ella (5 let): »V pesmi je Janko in muha.« 

Otroci so pravilno ugotovili vse nastopajoče. Nekateri so muhe negativno označili kot sitne. 

3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Janko skače naokrog.« 

Tia (5 let): »O Janku, ki mu muhe nagajajo.« 

Miha (5 let): »Muhe nagajajo Janku, da more skakat'.« 

Lan (6 let): »Govori o muhah, ki nič ne smejo in nič ne vejo.« 

Jošt (6 let): »Janko ima muhe, ki mu skačejo po glavi.«  

Benjamin (5 let): »Janko skače naokrog.« 

Alen (5 let): »Tri muhe Janku skačejo po glavi.« 

Berina (5 let): »Janko skače, ker ima v glavi muhe.« 

Niki (5 let): »Tri muhe so Janka priganjale, da skače.«  

Lana (5 let): »Govori o Janku, ki ima muhe u glavi in so nore pa skačejo.« 

Klara (5 let): »Janko ima muhe, ki skačejo.« 

Jan (5 let): »Janko in muhe skupaj skačejo.« 

Matej (5 let): »Tri muhe nagajajo Jankotu.«  

Ella (5 let): »Janko skače, muhe mu pa skačejo po glavi.« 

Otroci so dobro poznali vsebino pesmi. Ugotovila sem, da so na pesem gledali neposredno, 

saj so mislili, da muhe v Jankovi glavi zares obstajajo.  

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ja, muhe so b'le smešne.« 

Miha (5 let): »Ja.« 

Lan (6 let): »Ja, meni je bila zelo dobra.« 

Jošt (6 let): »Ja, je b'la zelo smešna.« 

Benjamin (5 let): »Dobra je bila, ker je b'la smešna.« 
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Alen (5 let): »Meni se je zdela zabavna.« 

Berina (5 let): »Ja.« 

Niki (5 let): »V redu.« 

Lana (5 let): »Ja, zelo hecna.« 

Klara (5 let): »Meni je bila fina.« 

Jan (5 let): »Ja.« 

Matej (5 let): »Ja, super.« 

Ella (5 let): »Ta mi je b'la všeč.« 

Pesem je bila vsem všeč, še posebej zato, ker se jim je zdela smešna, zabavna in so se lahko 

smejali ob njej. 

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne še.« 

Jošt (6 let): »Nis'm še slišu.« 

Benjamin (5 let): »Ne, nis'm.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ne.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne še.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne, nisem.« 

Matej (5 let): »Ne.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Otroci te ljudske nagajivke še niso slišali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Primer delovnega lista (Iskanje rim – Lana, 5 let)  
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Odgovori otrok po četrtem nastopu:  

KAJ KDO DELA (Tone Pavček) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Tia (5 let): »Kaj dela.« 

Miha (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Lan (6 let): »Kaj delamo.« 

Jošt (6 let): »Kaj kdo dela.« 

Benjamin (5 let): »Poklici.« 

Alen (5 let): »Kaj delaš.« 

Berina (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Niki (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Lana (5 let): »Kdo kaj dela.« 

Klara (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Jan (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Matej (5 let): »Kaj kdo dela.« 

Ella (5 let): »Kdo kaj dela.« 

Večina otrok si je zapomnila naslov pesmi. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Nastopajo pisar, mizar, mesar, Jaka …« 

Tia (5 let): »Pisar, mizar, para, Jaka in slepar.« 

Miha (5 let): »Pisar, mizar, para, Jaka, pa še eni drugi.« 

Lan (6 let): »V pesmi so mizar in pisar, pa mesar.« 

Jošt (6 let): »Jaka.« 

Benjamin (5 let): »Jaka in slepar.« 

Alen (5 let): »Pisar, mizar, mesar, pari in Jaka.« 

Berina (5 let): »Velik' jih je, sam se spomnim samo Jakata.« 

Niki (5 let): »Siten Jaka, pa slepar in mizar in mesar.« 

Lana (5 let): Mizar, pisar, mesar in Jaka.« 

Klara (5 let): »Jaka.« 

Jan (5 let): »V pesmi je mizar in pisar in mesar in slepar pa Jaka.« 

Matej (5 let): »Jaka in eni strici, mesar, mizar … ne vem, se ne spomnim več.« 

Ella (5 let): »Jaka, slepar, mizar, mesar … ne vem.« 

Ker je bila pesem dolga, so si težko zapomnili vse nastopajoče v pesmi. 

3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Pesem pove, kaj vse kdo dela.« 

Tia (5 let): »Da pove, kaj so ljudje po poklicu.« 

Miha (5 let): »Pove, kaj dela mizar, kaj dela pisar, pa Jaka, ki je siten cel dan.« 
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Lan (6 let): »Predstavi poklice.« 

Jošt (6 let): »Pove, da Jaka cel dan sitnari in je pokvaril pesem.«  

Benjamin (5 let): »O Jakatu govori, ki je siten.« 

Alen (5 let): »Da lahko mizar mizari, pisar pisari in mesar mesari.« 

Berina (5 let): »Pesem pove, kaj dela Jaka, da je pokvaril rimo.« 

Niki (5 let): »Pesem govori o sleparju, ki govori larifari.«  

Lana (5 let): »Predstavlja poklice.« 

Klara (5 let): »Vsi nekaj delamo, mi se igramo, Jaka pa cel dan samo nagaja.« 

Jan (5 let): »Pove, kaj vsi delajo.« 

Matej (5 let): »Pove, kaj strici delajo.« 

Ella (5 let): »Pravi, da Jaka sitnari, mizar mizari pa mesar mesari, ker reže meso.« 

Otroci so izluščili vsebino iz posameznih kitic. Ugotavljam, da je bila pesem zanje malce 

predolga, vendar so si otroci kljub temu veliko zapomnili. 

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ne, je bila dolga.« 

Miha (5 let): »Ja.« 

Lan (6 let): »Ja.« 

Jošt (6 let): »Ne to'k'.« 

Benjamin (5 let): »Ne, ker si je nis'm mogu zapomnit'.«  

Alen (5 let): »Ja, še kar.« 

Berina (5 let): »Ja.« 

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Jst sem si težko zapomnila pesem, sam mi je b'la k'r všeč.« 

Klara (5 let): »Ja.« 

Jan (5 let): »Sploh ne.« 

Matej (5 let): »Ne, ker je b'la predolga.« 

Ella (5 let): »Ja.« 

Otroci so imeli deljena mnenja o tem, ali jim je bila pesem všeč ali ne. Veliko vlogo pri 

odločitvi je imela dolžina besedila. 

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne. 

Miha (5 let): »Ne še.« 

Lan (6 let): »Ne še.« 

Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Ne, nis'm.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ne.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Škrjanc Monika, Diplomsko delo 

- 52 - 

 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne.« 

Matej (5 let): »Ne še.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Otroci pesmi še niso slišali. 

PETER VETER JE DOMA (Ljudska) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Peter.« 

Tia (5 let): »Peter.« 

Miha (5 let): »Peter Veter.« 

Lan (6 let): »Otroci se igrajo.« 

Jošt (6 let): »Izštevanka.« 

Benjamin (5 let): »Peter.« 

Alen (5 let): »Peter Veter.« 

Berina (5 let): »Zdaj lovi.« 

Niki (5 let): »Lovimo se.« 

Lana (5 let): »Peter in otroci.« 

Klara (5 let): »Peter Veter.« 

Jan (5 let): »Peter in veter.« 

Matej (5 let): »Otroci.« 

Ella (5 let): »Otroci se lovijo.« 

Vsak otrok si je izmislil naslov pesmi. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Peter, Mica, Tine, Franci.« 

Tia (5 let): »Otroci.« 

Miha (5 let): »Peter, Mica, Nace, Tine in Franci.« 

Lan (6 let): »Peter Veter, Mica, Nace in Franci.« 

Jošt (6 let): »Nastopajo otroci, ki jim je ime Peter, Mica, Nace.« 

Benjamin (5 let): »Eni otroci.« 

Alen (5 let): »Peter Veter in Mica Cica, ostalih se pa ne spomnim.« 

Berina (5 let): »V pesmi nastopa več otrok.« 

Niki (5 let): »Nastopa Peter Veter, pa njegovi prijatelji.« 

Lana (5 let): »Eni prijatelji, sam ne vem imen.«  

Klara (5 let): »Spomnim se, da nastopa Peter Veter.« 

Jan (5 let): »Peter Veter in še eni otroci.« 

Matej (5 let): »Nastopa Peter, Mica, Nace pa Franci.« 

Ella (5 let): »Peter Veter, Mica Cica, hm, ostalih pa ne vem.« 

Otroci so imeli težave pri zapomnjenju imen in vzdevkov nastopajočih. 
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3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Otroci se igrajo.« 

Tia (5 let): »Peter Veter šteje, kdo bo lovil.« 

Miha (5 let): »Peter je doma, Mica je šla u gozd, Nace se igra z racami, Tine je maline, Franci pa 

lovi.« 

Lan (6 let): »Otroci se lovijo.« 

Jošt (6 let): »Vsak od otrok nekaj dela. En lovi, eden je in eden pase race.«  

Benjamin (5 let): »Pesem govori o tem, kaj delajo otroci.« 

Alen (5 let): »Otroci se igrajo in lovijo.« 

Berina (5 let): »Otroci se igrajo.« 

Niki (5 let): »Otroci se igrajo, grejo v gozd, jejo maline in se lovijo.«  

Lana (5 let): »Pesem pove, kaj delajo otroci. Da se igrajo.« 

Klara (5 let): »Peter Veter je doma, ostali se pa lovijo.« 

Jan (5 let): »Peter Veter in otroci štejejo, kdo bo lovil.« 

Matej (5 let): »Franci bo lovil, ostali pa bežijo.«  

Ella (5 let): »Otroci v pesmi se skupaj igrajo.« 

Otroci si niso zapomnili celotne vsebine, ampak le posamezne dele. 

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ja.« 

Miha (5 let): »Ja.« 

Lan (6 let): »Ja, zelo dobra je.« 

Jošt (6 let): »Ja, smešna.« 

Benjamin (5 let): »Ja.« 

Alen (5 let): »Ja, všeč mi je.« 

Berina (5 let): »Ja, ker je smešna.« 

Niki (5 let): »Ja.« 

Lana (5 let): »Ja, zelo smešna.« 

Klara (5 let): »Ja, ker me je nasmejala.« 

Jan (5 let): »Ja, so zelo smešna imena not'.« 

Matej (5 let): »Ja.« 

Ella (5 let): »Ta mi je bila pa všeč.« 

Pesem je bila vsem všeč, še posebej zato, ker se jim je zdela smešna, zabavna in so se lahko 

smejali ob njej. 

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne.« 

Jošt (6 let): »Ne, še nisem je slišu.« 

Benjamin (5 let): »Ne.« 
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Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ne.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne, še nikoli.« 

Matej (5 let): »Ne.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Otroci te ljudske nagajivke še niso slišali. 

Primeri pesmi, ki so jih sestavili otroci: 

Zajček ima žogo, 

medved ima lopar. 

Skupaj se igrata že cel dan. 

Peter na veter 

ima hlače na veter. 

Veter zapiha, 

mu hlače odpiha. 

Rima mima, 

Žana podgana, 

Simona limona, 

Petra ti dam vetra. 
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Odgovori otrok po petem nastopu:  

MIŠKA VZELA JE S POLIČKE (Anja Štefan) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Miška.« 

Tia (5 let): »Miške.« 

Miha (5 let): »Potička.« 

Lan (6 let): »Hmm, potička.« 

Jošt (6 let): »Miška in potička.« 

Benjamin (5 let): »Ne vem.« 

Alen (5 let): »Ali je Potička?« 

Berina (5 let): »Mogoče je Miška.« 

Niki (5 let): »Jst mislim, da je naslov Miška peče potičko.« 

Lana (5 let): »Miški pečeta potičko.« 

Klara (5 let): »Mišek in miška.« 

Jan (5 let): »Miške in potička.« 

Matej (5 let): »Ne vem.« 

Ella (5 let): »Ne vem.« 

Otroci niso vedeli naslova pesmi. Glede na živali, ki nastopajo v pesmi, in to, kar delajo, so 

povedali naslov pesmi. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Miški.« 

Tia (5 let): »Dve miški.« 

Miha (5 let): »Hm, miš, pa mišek, pa potička.« 

Lan (6 let): »Miške.« 

Jošt (6 let): »Mišek in miška.« 

Benjamin (5 let): »Miši.« 

Alen (5 let): »Dve miški.« 

Berina (5 let): »Miška in mišek.« 

Niki (5 let): »Miški.« 

Lana (5 let): »Miška.«  

Klara (5 let): »Miška, mišek in potička.« 

Jan (5 let): »Miški.« 

Matej (5 let): »Miška in mišek.« 

Ella (5 let): »Miška in mišek.« 

Otroci so poznali glavne nastopajoče v pesmi. Dva otroka sta dodala tudi potičko, verjetno 

zato, ker je bila v pesmi bolj poudarjena. 
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3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Pesem govori o tem, kako miški pečeta pecivo.« 

Tia (5 let): »Pesem nam pove, kaj rabimo, da naredimo potičko.« 

Miha (5 let): »Pesem govori o tem, da miški pečeta potičko.« 

Lan (6 let): »Če hočemo narediti potičko, moramo 'met' pšenico, med, rozine in orehe.« 

Jošt (6 let): »Miški pečeta potico.«  

Benjamin (5 let): »Kako miši pečeta potičko.« 

Alen (5 let): »V pesmi je recept za potico.« 

Berina (5 let): »Miška in mišek imata pšenico, med in rozine in se odločita, da bosta naredila 

potičko.« 

Niki (5 let): »Miški sta spekli potičko.« 

Lana (5 let): »Pesem govori o tem, kako lahko spečemo potičko.« 

Klara (5 let): »V pesmi sta miški, ki pečeta potico.« 

Jan (5 let): »Da sta miške mešale in tolkle in je nastala potička.« 

Matej (5 let): »V pesmi izvemo, iz kaj je potička narejena.« 

Ella (5 let): »Miški sta imeli med in rozine, in sta mešala in je nastala potička.« 

Otroci so poznali in razumeli pesem. V svojih odgovorih so vsebino podrobno povzeli. 

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ja.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ja, ker miška govori.« 

Jošt (6 let): »Meni je všeč.« 

Benjamin (5 let): »Ne vem.«  

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ja.« 

Niki (5 let): »Ja, jst bi tud' rada znala potičko nar'dit'.« 

Lana (5 let): »Ja, ker govori o miškah.« 

Klara (5 let): »Ja.« 

Jan (5 let): »Ne, miške ne morejo peč' potičke.« 

Matej (5 let): »Ja.« 

Ella (5 let): »Ja.« 

Otroci so imeli deljena mnenja o pesmi. Enim je bila všeč, drugim ne. Presenetil me je 

odgovor dečka Jana, ki je poudaril, da mu pesem ni všeč, ker miške ne morejo peči potičke. 

Domišljijski svet mu ni blizu. 

5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ja.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne še.« 
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Jošt (6 let): »Ne.« 

Benjamin (5 let): »Ne.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ja, sem jo že slišala.«  

Niki (5 let): »Ja.« 

Lana (5 let): »Ne.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne, nisem.« 

Matej (5 let): »Ja, sem jo slišal.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Pet otrok je pesem že slišalo, devet otrok pa ne. 

NAŠA ŠPELA TENKO JOKA (Ljudska) 

1. Kakšen je naslov pesmi? 

Neja (5 let): »Špela joka.« 

Tia (5 let): »Naša Špela.« 

Miha (5 let): »Špela in moka.« 

Lan (6 let): »Špela joka.« 

Jošt (6 let): »Deklica, ki joka.« 

Benjamin (5 let): »Špela.« 

Alen (5 let): »Špela joka.« 

Berina (5 let): »Špela tanko joka.« 

Niki (5 let): »Naša Špela.« 

Lana (5 let): »Špela joka.« 

Klara (5 let): »Špela z moko.« 

Jan (5 let): »Špela joka.« 

Matej (5 let): »Špela joka.« 

Ella (5 let): »Naša Špela.« 

Otroci so pesmi nadeli naslov na podlagi nastopajoče osebe. 

2. Kdo nastopa v pesmi? 

Neja (5 let): »Špela.« 

Tia (5 let): »Špela.« 

Miha (5 let): »Špela.« 

Lan (6 let): »Špela.« 

Jošt (6 let): »Špela.« 

Benjamin (5 let): »Špela.« 

Alen (5 let): »Špela.« 

Berina (5 let): »Špela.« 

Niki (5 let): »Špela.« 

Lana (5 let): »Špela.« 

Klara (5 let): »Špela.« 
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Jan (5 let): »Špela.« 

Matej (5 let): »Špela.« 

Ella (5 let): »Špela.« 

Otroci so pravilno ugotovili, da je glavna oseba v pesmi Špela. 

3. O čem govori pesem? 

Neja (5 let): »Špela je žalostna, ker je stresla moko.« 

Tia (5 let): »Špela ne bo mogla spečt kruha, ker se ji je stresla moka.« 

Miha (5 let): »Špela se joka, ker se ji je stresla moka.« 

Lan (6 let): »Moka je padla na tla, zdej ne bo kruha.« 

Jošt (6 let): »Špela je stresla moko, pa se joka zdej.«  

Benjamin (5 let): »Špela je žalostna. 

Alen (5 let): »Punčka se joka, zato ker je moka padla na tla.« 

Berina (5 let): »Da ne bo kruha, ker ni moke, ker je padla na tla.« 

Niki (5 let): »Špela je stresla moko in zato ne bo mogla nar'dit' kruha.« 

Lana (5 let): »Špeli je padla moka na tla, pa ne bo mogla kruha jest'.« 

Klara (5 let): »Mislim, da je Špela žalostna, ker ne bo kruhka.« 

Jan (5 let): »Špela se joka.« 

Matej (5 let): »Špela se joka, ker ne bo kruha.« 

Ella (5 let): »Moka se je stresla povsod, in zdej je umazana in je ne bodo mogli uporabit' za jest'.« 

Otroci so ugotovili, da je Špela žalostna zato, ker se ji je stresla moka.   

4. Ali ti je bila pesem všeč?  

Neja (5 let): »Ja.« 

Tia (5 let): »Ja, ker je bila kratka.« 

Miha (5 let): »Ja.« 

Lan (6 let): »Ja, ker je se je Špela kislo držala in to se mi je zdel' smešno.« 

Jošt (6 let): »Ja, všeč mi je bila.« 

Benjamin (5 let): »V redu je.« 

Alen (5 let): »Ja, samo kratka je.« 

Berina (5 let): »Ja, ker si jo lahko hitro zapomnim.« 

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ja.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ja.« 

Matej (5 let): »Hm, ja.« 

Ella (5 let): »Ja, ker je bila kratka.« 

Otroci so imeli različna mnenja o pesmi. Pesem jim je bila všeč zato, ker je vsebovala frazem 

»kislo se drži«, ki se jim je zdel smešen, ter zato, ker je kratka in gre hitro v uho.  
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5. Ali si že kdaj prej slišal/-a za pesem? 

Neja (5 let): »Ne.« 

Tia (5 let): »Ne.« 

Miha (5 let): »Ne.« 

Lan (6 let): »Ne še.« 

Jošt (6 let): »Nis'm še.« 

Benjamin (5 let): »Ne.« 

Alen (5 let): »Ne.« 

Berina (5 let): »Ne.«  

Niki (5 let): »Ne.« 

Lana (5 let): »Ne še.« 

Klara (5 let): »Ne.« 

Jan (5 let): »Ne, nisem.« 

Matej (5 let): »Ne.« 

Ella (5 let): »Ne.« 

Otroci te ljudske pesmi še niso slišali. 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Pesmi, ki sem jih izbrala za obravnavo, so bile otrokom dokaj neznane, zato so še pozorneje 

prisluhnili vsebini. Pri otrocih nisem potrebovala dodatne motivacije, že pesmi same so jih 

dovolj pritegnile, da so z zanimanjem sodelovali pri vsakem nastopu. Ugotovila sem, da sem s 

prostim pogovorom z otroki od njih izvedela veliko več kot pa z zastavljanjem vprašanj 

vsakemu otroku posebej.  

Otroci so pesmi doživljali zelo subjektivno. Nekaterim otrokom so bile vse pesmi takoj všeč 

in bi si jih želeli slišati znova in znova, nekatere pa določene pesmi niso pritegnile, predvsem 

zato, ker jim ni ustrezala dolžina pesmi. Najbolj me je presenetil odgovor otrok, da jim pesem 

ni bila všeč zato, ker je vsebina izmišljena. Sama sem bila do sedaj vedno prepričana, da 

otroški pesmi daje poseben čar to, da si smemo dovoliti izmišljati si stvari, ki nimajo 

nobenega smisla. Tako je bila otrokom še posebej všeč pesem Ura, ki je predstavljala 

resničen predmet. 

Otroci so vsebino vsake pesmi hitro osvojili in razumeli. Znali so obnoviti pesem kot celoto, 

niso pa vedeli, kako določiti čas in kraj dogajanja. Pesmi so bile enostavne, nekaj težav so 

imeli pri daljših pesmih, kot sta Prijatelj in Kaj kdo dela, in ljudski izštevanki Peter Veter je 

doma, ki vsebuje veliko imen in vzdevkov, tako da sem te pesmi večkrat prebrala. Ko sem 

tako obravnavala pesmi, sem že pri prvem nastopu videla, da otroci na tak način še nikoli niso 

spoznavali pesmi, čeprav kar pogosto pojejo najrazličnejše pesmi. Zato me je tudi presenetilo, 

da niso vedeli, kako je sestavljena pesem, na primer, da je razdeljena na kitice, niso pa vedeli 

tudi, kaj pomenita pojma ljudsko in avtorsko. Te pojme in tudi različne narečne besede smo 

postopno razložili tako, da smo si pomagali z medmrežjem in slovarji. 

Pesmi so otroke motivirale za dejavnosti in spodbudile ustvarjanje rim in pesmi. Otroci so si z 

lahkoto izmišljevali enostavne rime, nastajale pa so tudi že prave pesmi. Ugotovila sem, da je 

pesem v vrtcu v prvi vrsti namenjena temu, da zabava in otroke nasmeji. Lahko pa jo 

uporabimo kot glavno dejavnost, pri kateri lahko pesem z enostavnimi vprašanji bolje 

spoznamo in pridobimo nove izkušnje.  
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2.2 REZULTATI DRUGE RAZISKAVE 

Z anketnim vprašalnikom sem želela pridobiti podatke vzgojiteljev/-ic o tem, kakšen je njihov 

odnos do ljudske in avtorske pesmi in koliko sta ti dve zvrsti prisotni kot dejavnosti. S 

pomočjo vprašalnika sem želela odgovoriti na naslednja zastavljena vprašanja: 

 Ali vzgojitelji/-ice večjo pozornost namenijo ljudski pesmi ali avtorski? 

 Za katero zvrst pesmi so otroci in vzgojitelji/-ice bolj motivirani/-e za sprejemanje? 

 Ali delovna doba vzgojiteljev/-ic vpliva na uporabo ljudske oziroma avtorske pesmi v 

vzgojnem delu? 

 Katere pesmi so se otroci naučili v šolskem letu 2013/2014? Ali bolj prevladujejo 

ljudske ali avtorske pesmi? 

 

1. Odstotek zaposlenih glede na trajanje zaposlenosti v vrtcu 

 

Slika 4: Odstotek zaposlenih glede na trajanje zaposlenosti v vrtcu 

 

Tortni diagram prikazuje, koliko časa so vzgojiteljice zaposlene v vrtcu Mengeš. Največ 

sodelujočih vzgojiteljic je v tem vrtcu zaposlenih od nekaj mesecev do deset let. 9 % manj 

vzgojiteljic v vrtcu deluje od deset do 20 let, 27 % vzgojiteljic pa je v tem vrtcu zaposlenih 

več kot 20 let.  

  

41% 

32% 

27% 

od 0 do 10 let 

od 10 do 20 let 

od 20 do 30 let 
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2. Odstotek vzgojiteljic, ki delajo v posameznih oddelkih 

 

Slika 5: Odstotek vzgojiteljic, ki delajo v posameznih oddelkih 

 

Vrtec Mengeš ima tri enote, v katerih so otroci razdeljeni po starostnih oddelkih. Največ 

vzgojiteljic (55 %) dela z otroki, starimi od 3 do 6 let, malo manj (41 %) vzgojiteljic pa dela z 

otroki, starimi od 1 do 3 let. V vrtcu le ena vzgojiteljica dela v kombiniranem oddelku. 

3. Rezultati odgovorov po posameznih vprašanjih 

Tabela 2: Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona po posameznih postavkah 

 min max M SD 

Vključevanje ljudske pesmi v vzgojno 

delo. 
3 5 4 0,82 

Vključevanje avtorske pesmi v 

vzgojno delo. 
4 5 4,23 0,43 

Vključevanje usvajanja otroških 

ljudskih pesmi v dejavnosti s področja 

glasbe. 

3 5 3,95 0,65 

41% 

55% 

4% 

od 1 do 3 let 

od 3 do 6 let 

kombinirani oddelek 
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Vključevanje usvajanja otroških 

avtorskih pesmi v dejavnosti s 

področja glasbe. 

3 5 4,18 0,50 

Posvečanje večje pozornosti ljudski 

pesmi kot avtorski pri vzgojnem delu. 
3 4 3,45 0,51 

Posvečanje večje pozornosti avtorski 

pesmi kot ljudski pri vzgojnem delu. 
3 5 3,95 0,65 

Predstavljanje naučenih ljudskih 

pesmi širši javnosti. 
2 5 3,27 0,95 

Predstavljanje naučenih avtorskih 

pesmi širši javnosti. 
2 5 3,36 1,00 

Priljubljenost dejavnosti z ljudsko 

pesmijo pri otrocih. 
4 5 4,45 0,51 

Priljubljenost dejavnosti z avtorsko 

pesmijo pri otrocih. 
4 5 4,45 0,51 

Predstavljanje knjig in zgoščenk z 

ljudskimi pesmimi otrokom. 
3 4 3,50 0,51 

Predstavljanje knjig in zgoščenk z 

avtorskimi pesmimi otrokom. 
3 4 3,73 0,63 

Opombe:N je 22; M je aritmetična sredina; SD je standardni odklon  

 

Vzgojiteljice v svoje vzgojno delo pogosto vključujejo obe zvrsti pesmi, tako ljudsko kot tudi 

avtorsko. Čeprav so razlike majhne, je iz rezultatov razvidno, da v dejavnosti iz področja 

glasbe pogosteje vključijo usvajanje avtorskih pesmi (rezultat je 4,18), prav tako pa malo 

večjo pozornost posvečajo avtorskim pesmim (3,95) kot ljudskim (3,45). Kljub temu zelo 

pogosto opažajo, da otroci uživajo v vseh dejavnostih, ki vsebujejo ali ljudske ali avtorske 

pesmi (pri obeh je rezultat 4,45). Vzgojiteljice se dokaj pogosto trudijo, da otroci naučene 

pesmi predstavijo širši javnosti, dokaj pogosto jim tudi predstavijo knjige in zgoščenke z 

ljudsko oziroma avtorsko glasbo. 
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4. Korelacija med delovno dobo vzgojiteljic in uporabo ljudske pesmi v vzgojnem delu 

Količnik korelacije med delovno dobo vzgojiteljic in skupnimi rezultati vprašanj, ki se 

nanašajo na uporabo ljudske pesmi v vzgojnem delu, znaša 0,495, kar pomeni, da je 

povezanost pozitivna in srednje močna.  

5. Korelacija med delovno dobo vzgojiteljic in uporabo avtorske pesmi v vzgojnem delu 

Količnik korelacije med delovno dobo vzgojiteljic in skupnimi rezultati vprašanj, ki se 

nanašajo na uporabo avtorske pesmi v vzgojnem delu, znaša 0,341, kar pomeni, da je 

povezanost pozitivna, vendar šibka.  

6. Ljudske in avtorske pesmi, ki so se jih otroci naučili v šolskem letu 2013/2014 

Tabela 3: Število ljudskih in avtorskih pesmi, ki so se jih otroci naučili v šol. letu 2013/2014 

Ljudske pesmi Avtorske pesmi 

21 28 

Tabela 4: Seznam ljudskih pesmi, ki so se jih otroci naučili 

LJUDSKE PESMI 

Na planincah Majhna sem bila 

Daj, daj, srček nazaj Izidor ovčice pasel 

Ringa ringa raja Barčica 

Mi se mamo radi Ob bistrem potoku 

Lisička je prav zvita zver Jaz pa pojdem na Gorenjsko 

Dedek Mraz Rasla je jelka 

Zima, zima bela Katarina Barbara 
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Pleši pleši črni kos Zima je prišla 

Moj očka ima konjička dva Rdeče češnje rada jem 

Bela, bela lilija Čuk se je oženil 

Abraham ma sedem sinov  

Tabela 5: Seznam avtorskih pesmi, ki so se jih otroci naučili 

AVTORSKE PESMI 

Ciciban in potoček (Janez Bitenc) Barčica (Janez Bitenc) 

Rac, rac, racman (Oton Župančič) Iščemo medvedka (Janez Bitenc) 

Snežak (Marta Zore) Huda mravljica (Branko Rudolf) 

Kuža pazi (Janez Bitenc) 
Mrzel veter tebe žene  

(Valentin Orožen) 

Pleza mucek (Janez Kuhar) Murenčki (Janez Hvale) 

Mali modrijan (Mirko Slosar) Copatki (Anja Štefan) 

Kje je copatek? (Janez Kuhar) 
Kaj dela sonce na nebu  

(Miroslav Košuta) 

Zajček dolgoušček (Janez Bitenc) Dedek jež (Gregor Strniša) 

Babica Zima (Mira Voglar) 
Medvedek na mostičku  

(Janez Bitenc) 

Živali jeseni (Mira Voglar) Račka plavačka (Janez Bitenc) 

Sneženi mož (Janez Bitenc) Teka miška (Mira Voglar) 

Žogica (Mira Voglar) Zajček dideldajček (Ubald Justin) 
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Moj rdeči avto (Mira Voglar) Krica kraca (Mira Voglar) 

Z avtobusom k teti (Janez Bitenc) Dežek (Ciril Cvetko) 

 

Iz tabel je razvidno, da so otroci iz vrtca Mengeš v šolskem letu 2013/2014 spoznali 21 

ljudskih pesmi in 28 avtorskih pesmi. Vzgojiteljice otroke v veliki večini seznanjajo in učijo 

vsem dobro znane ljudske pesmi, med njimi so se največkrat pojavile pesmi Ringa ringa raja, 

Bela, bela lilija, Barčica in Rdeče češnje rada jem. Nekateri otroci so se naučili tudi ljudsko 

pesem Daj, daj srček nazaj, ki ni značilna za otroško pesem. Od avtorskih pesmi pa 

prevladujejo pesmi Janeza Bitenca in Mire Voglar. Večino pesmi je mogoče najti v zbirkah 

Majhna sem bila in Piške sem pasla. Ti dve zbirki vzgojiteljice rade uporabljajo, saj vsebujeta 

veliko otroških ljudskih in avtorskih pesmi, hkrati pa za vsako pesem nudita smernice za 

interpretacijo ter povezave z glasbenimi in ostalimi dejavnostmi.  
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INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Iz rezultatov, pridobljenih v raziskavi, sem ugotovila, da sta v vrtcu prisotni obe zvrsti pesmi, 

tako ljudska kot tudi avtorska. Domneva, da vzgojiteljice večjo pozornost namenjajo avtorski 

pesmi, ni bila povsem napačna, čeprav so vzgojiteljice obkrožile, da v svoje vzgojno delo 

pogosto vnašajo ljudske in avtorske pesmi. Pri nadaljnjih odgovorih se kaže majhen razpon, 

ki je naklonjen avtorski pesmi. Vzgojiteljice v glasbene dejavnosti pogosteje vključijo 

avtorske pesmi kot pa ljudske in večjo pozornost pogosto namenijo avtorskim pesmim. 

Tudi druga domneva, da otroci ljudsko in avtorsko pesem sprejemajo enako, vzgojiteljice pa 

raje sprejemajo avtorsko glasbo, drži. Iz rezultatov je razvidno, da vzgojiteljice pogosto 

opažajo, da so dejavnosti, ki vsebujejo ljudske ali avtorske pesmi, priljubljene med otroki. Ta 

rezultat kaže na to, da imajo otroci radi obe zvrsti in radi sodelujejo v dejavnostih, povezanih 

z obema zvrstema. Čeprav vzgojiteljice uporabljajo obe zvrsti, se bolj nagibajo k avtorski 

pesmi, kar kaže na to, da je med njimi ta zvrst bolj priljubljena. 

Končni rezultati so potrdili mojo tretjo domnevo. Delovna doba vzgojiteljev/-ic ima srednje 

močan vpliv na uporabo ljudske pesmi v vzgojnem delu. Delovna doba vzgojiteljev/-ic prav 

tako vpliva na uporabo avtorske pesmi v vzgojnem delu, vendar je ta vpliv precej šibek.  

Med pregledovanjem rezultatov me ni presenetilo to, da so se otroci naučili več avtorskih 

pesmi, saj sem to tudi pričakovala. Sem pa kljub temu ugotovila, da tudi izbor ljudskih pesmi 

ni tako majhen. Vzgojitelji/-ice se pri predstavljanju pesmi omejujejo na tiste vsem dobro 

znane ljudske pesmi, med avtorskimi pesmimi pa tudi ni veliko takih, ki jih še ne bi slišala. 

Ker se pesmi da najti tudi v zbirkah Majhna sem bila in Piške sem pasla, je večino teh pesmi 

dobro znanih vsem vzgojiteljem/-icam še iz dijaških in študentskih let. 
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ZAKLJUČEK 

Z diplomsko nalogo sem dosegla zastavljene cilje in dobila podrobnejši vpogled v otroško 

poezijo. Otroške pesmi so zelo razgibane in opisujejo najrazličnejši stvari sveta. Kljub temu, 

da ob pesmih mnogi morda zavijejo z očmi oziroma menijo, da je pretežka za razumevanje, 

tega ne moremo reči za otroške pesmi. Te lahko razume vsak, saj vsebina v sebi pogosto ne 

skriva sporočila, ampak je to podano neposredno.  

Ugotovila sem, da otroci zelo subjektivno doživljajo vsako pesem posebej, neposredno 

povedo, ali jim je pesem všeč ali ne. Na splošno sem dobila vtis, da so otroci pesmi zelo 

dobro sprejeli, večini so bile vse pesmi všeč. Videla sem, to so tudi otroci povedali, da so pri 

nekaterih avtorskih pesmih imeli težave, ker vsebine besedila niso takoj razumeli, saj je bilo 

le-to predolgo. Pri tem sem ugotovila, kako pomembna je vloga vzgojiteljice, da pozorno 

spremlja razvoj otrok in izbere dela, primerna njihovim zmožnostim. Ker otroci pesmi sprva 

niso razumeli, jih tudi ni pretirano zanimala in so hitro izgubili motivacijo, da bi jo še 

poslušali. Nasprotno je bilo pri poslušanju ljudskih pesmi. Tam se je v besedilu nahajalo kar 

nekaj nerazumljivih, narečnih besed, vendar so otroci pokazali še večje zanimanje za pesem, 

saj jih je zanimalo, kakšen je pomen določenih neznanih besed. Izkazalo se je, da so otroci 

pesmi še bolje sprejeli v povezavi z dejavnostmi iz drugih področij, kot sta gibanje in 

umetnost. S tem sem dosegla načelo aktivnosti in sodelovanja ter s tem še poglobila 

zanimanje za spoznavanje in učenje pesmi. 

Otroci izbranih ljudskih in avtorskih pesmi v veliki večini niso poznali. To me je malo 

presenetilo, saj so Župančičeve in Pavčkove pesmi zelo priljubljene med otroki in sem zato 

pričakovala, da so katero pesem že slišali. Nekatere pesmi so prepoznali, ker so jih poslušali 

doma. 

Vzgojiteljice v vzgojno delo pogosto vnašajo obe zvrsti, vendar otrokom ponudijo premalo 

raznolikih pesniških zbirk, menim da se preveč opirajo na ene in iste avtorje in premalo časa 

namenijo raziskovanju novih otroških pesmi. Prav je, da otroci poznajo pesmi, ki smo se jih 

učili iz generacije v generacijo, vendar je dobro, če vzgojitelji otroke včasih naučijo 

popolnoma nove ljudske ali avtorske pesmi, ki jih ti nato posredujejo naprej v okolje.  

Pri raziskovanju sem dobila vpogled v to, kako vzgojiteljice enega vrtca spodbujajo in 

vpeljujejo ljudsko in avtorsko pesem v skupine otrok. Zanimivo bi bilo videti, v kolikšni meri 

sta ljudska in avtorska pesem zastopani v drugih vrtcih po Sloveniji in izvedeti, ali med njimi 

obstajajo razlike. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 

Pozdravljeni! 

Sem Monika Škrjanc, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Trenutno pišem diplomsko nalogo, v kateri obravnavam ljudsko in avtorsko pesem v 

predšolskem obdobju. Rada bi ugotovila, kakšen odnos gojite do pesmi, zato Vas 

prosim, da odgovorite na nekaj spodnjih vprašanj.  

Vprašalnik je anonimen in namenjen zgolj za študijske namene. 

Že v naprej se Vam najlepše zahvaljujem za odgovore. 

1. Obkrožite starostno obdobje oddelka, v katerem trenutno delujete. 

 

 1–3 

 3–6 

 kombinirani oddelek. 

 

2. V kolikšni meri za Vas veljajo naslednje trditve? Obkrožite samo eno številko izmed 

naslednjih pomenov: 

1 – nikoli        2 – redko        3 – včasih        4 – pogosto        5 – vedno 

V vzgojno delo vključujem ljudske pesmi. 1   2   3   4   5 

V vzgojno delo vključujem avtorske pesmi. 1   2   3   4   5 

Pri načrtovanju dejavnosti iz področja glasbe vključim usvajanje otroških 

ljudskih pesmi. 
1   2   3   4   5 

Pri načrtovanju dejavnosti iz področja glasbe vključim usvajanje otroških 

avtorskih pesmi. 
1   2   3   4   5 

Pri vzgojnem delu večjo pozornost namenim ljudski pesmi. 1   2   3   4   5 

Pri vzgojnem delu večjo pozornost namenim avtorski pesmi. 1   2   3   4   5 
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Stremim k temu, da otroci naučene ljudske pesmi predstavijo tudi širši javnosti. 1   2   3   4   5 

Stremim k temu, da otroci naučene avtorske pesmi predstavijo tudi širši 

javnosti. 
1   2   3   4   5 

Opažam, da otroci radi sodelujejo pri dejavnostih, v katerih je vključena ljudska 

pesem (glasba). 
1   2   3   4   5 

Opažam, da otroci radi sodelujejo pri dejavnostih, v katerih je vključena 

avtorska pesem (glasba). 
1   2   3   4   5 

Otrokom predstavim knjige in zgoščenke, kjer so zapisane ljudske pesmi. 1   2   3   4   5 

Otrokom predstavim knjige in zgoščenke, kjer so zapisane avtorske pesmi. 1   2   3   4   5 

 

3. Katere ljudske pesmi so se otroci naučili v tem šolskem letu (2013/2014)? 

 

 

 

 

 

 

4. Katere avtorske pesmi so se otroci naučili v tem šolskem letu (2013/2014)? 
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Hvala za sodelovanje! 

 

PRILOGA 2 

PRIPRAVE ZA OBRAVNAVO LJUDSKE IN AVTORSKE PESMI V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

1. PRIPRAVA 

TEMA: 

 Obravnava pesmi: Ura (Ljudmila Prunk Utva) in Pleši, pleši, črni kos (Ljudska). 

PODROČJE: 

 Jezik 

 Umetnost (glasba) 

GLOBALNI CILJ: 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

CILJI: 

 Otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v rimah, različnih glasovnih in besednih igrah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 Otrok razlikuje med ljudsko in avtorsko pesmijo. 

OBLIKE DELA: 

 Skupna in 

 skupinska. 

METODE DELA: 

 Pogovor, 

 poslušanje, 
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 petje in 

 igranje na instrumente. 

SREDSTVA: 

 Pesniški zbirki Kraguljčki (Ljudmila Prunk Utva) in Pojte, pojte, drobne ptice, preženite 

vse meglice (Kristina Brenk), 

 zgoščenka s pesmima Ura in Pleši, pleši, črni kos, 

 blok flavta in 

 mali instrumenti. 

VLOGA OTROK: 

 Pozorno poslušajo brane pesmi, 

 poiščejo razlike med obema pesmima ter 

 pojejo ali pripevajo in igrajo na male instrumente. 

VLOGA ODRASLEGA: 

 Priprava sredstev, 

 doživeto branje pesmi, 

 nudenje pomoči pri ugotavljanju razlik, 

 intoniranje pred petjem ter natančno posredovanje navodil za način izvajanja petja in 

igranja na male instrumente. 

METODIČNI POSTOPEK: 

Zberemo se v krogu. Otroke vprašam, ali vedo, kakšna je razlika med ljudsko in avtorsko 

pesmijo. Nato jih seznanim z naslovom in avtorico pesmi Ura in jo doživeto preberem. Nato 

poslušamo še uglasbeno različico. Po poslušanju sledi obnova vsebine. Otroke zatem 

seznanim z ljudsko pesmijo Pleši, pleši, črni kos. Pesem preberem, nato pa poslušamo tudi 

različico te pesmi. Po poslušanju otroke spodbudim, da skupaj poiščemo razlike med 

pesmima. Za konec obe pesmi skupaj zapojemo in spremljamo z malimi instrumenti. 

 

2. PRIPRAVA: 

TEMA: 

 Obravnava pesmi: Kadar se Ciciban joka (Oton Župančič) in Noži, noži, nožice (Ljudska). 
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PODROČJE: 

 Jezik in 

 umetnost. 

GLOBALNI CILJ: 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

 Spodbujanje ustvarjalnosti. 

CILJI: 

 Otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v rimah, različnih glasovnih in besednih igrah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 Otrok razlikuje med ljudsko in avtorsko pesmijo. 

 Otrok nariše dogajanje v pesmi. 

OBLIKE DELA: 

 Skupna in 

 individualna. 

METODE DELA: 

 Poslušanje, 

 branje, 

 pogovor in  

 risanje. 

SREDSTVA: 

 Pesniški zbirki: Ciciban (Oton Župančič) in Enci benci na kamenci 3 (Roman Gašperin). 

VLOGA OTROK: 

 Pozorno poslušajo brane pesmi, 

 poiščejo razlike med obema pesmima in 

 narišejo dogajanje v pesmi. 
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VLOGA ODRASLEGA: 

 Priprava sredstev, 

 doživeto branje pesmi in 

 podajanje navodil za risanje. 

METODIČNI POSTOPEK: 

Zberemo se v krogu. Otroke vprašam, ali se spomnijo, kakšna je razlika med ljudsko in 

avtorsko pesmijo. Nato jih seznanim z naslovom in avtorjem pesmi Kadar se Ciciban joka in 

jo doživeto preberem. Po poslušanju sledi obnova vsebine. Otroke zatem seznanim z ljudsko 

pesmijo Noži, noži, nožice. Pesem preberem, nato jo obnovimo. Po poslušanju otroke 

spodbudim, da skupaj poiščemo razlike med njima. Nato otrokom razdelim liste in svinčnike 

ter jim podam navodila za risanje. Ob risanju otrokom še enkrat preberem obe pesmi.  

 

3. PRIPRAVA 

TEMA: 

 Obravnava pesmi: Prijatelj (Saša Vegri) in Janko Kacl hopsasa (Ljudska) 

PODROČJE: 

 Jezik in 

 družba. 

GLOBALNI CILJ: 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

CILJI: 

 Otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v rimah, različnih glasovnih in besednih igrah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 Otrok razlikuje med ljudsko in avtorsko pesmijo. 

OBLIKE DELA: 

 Skupna in 

 v parih. 
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METODE DELA: 

 Poslušanje, 

 branje, 

 demonstriranje in 

 igra. 

SREDSTVA: 

 Pesniški zbirki: Kaj se zgodi, če kdo ne spi (Saša Vegri) in Enci benci na kamenci 3 

(Roman Gašperin). 

VLOGA OTROK: 

 Pozorno poslušajo brane pesmi, 

 poiščejo razlike med obema pesmima in 

 se igrajo socialne igre. 

VLOGA ODRASLEGA: 

 Priprava sredstev in prostora, 

 doživeto branje pesmi, 

 nudenje pomoči pri ugotavljanju razlik, 

 demonstriranje iger in  

 skrb za varnost. 

METODIČNI POSTOPEK: 

Zberemo se v krogu. Otroke vprašam, ali vedo, kakšna je razlika med ljudsko in avtorsko 

pesmijo. Nato jih seznanim z naslovom in avtorico pesmi Prijatelj in jo doživeto preberem. 

Po poslušanju sledi obnova vsebine. Otroke zatem seznanim z ljudsko pesmijo Janko Kacl 

hopsasa. Pesem preberem, nato jo obnovimo. Po poslušanju otroke spodbudim, da skupaj 

poiščemo razlike med njima. Na koncu se s pomočjo izštevanke razdelimo v pare. Otrokom 

posredujem navodila za socialno igro. 
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4. PRIPRAVA 

TEMA: 

 Obravnava pesmi: Kaj kdo dela (Tone Pavček) in Peter Veter je doma (Ljudska). 

PODROČJE: 

 Jezik in 

 družba. 

GLOBALNI CILJ: 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

 Spodbujanje ustvarjalnosti. 

CILJI: 

 Otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih 

in besednih igrah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do literature. 

 Otrok razlikuje med ljudsko in avtorsko pesmijo. 

OBLIKE DELA: 

 Skupna. 

METODE DELA: 

 Poslušanje, 

 branje, 

 pogovor in  

 igra. 

SREDSTVA: 

 Pesniški zbirki: Prave in (neprave) pesmi (Tone Pavček) in Enci benci na kamenci 3 

(Roman Gašperin). 

VLOGA OTROK: 

 Pozorno poslušajo brane pesmi, 

 poiščejo razlike med obema pesmima, 
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 si zamislijo gibe za spremljavo pesmi in 

 rešijo delovni list. 

VLOGA ODRASLEGA: 

 Priprava sredstev, 

 doživeto branje pesmi, 

 nudenje pomoči pri ugotavljanju razlik, 

 nudenje pomoči in spodbude pri izmišljevanju gibov ter pri reševanju delovnega lista. 

METODIČNI POSTOPEK: 

Zberemo se v krogu. Otroke vprašam, ali se spomnijo, kakšna je razlika med ljudsko in 

avtorsko pesmijo. Nato jih seznanim z naslovom in avtorjem pesmi Kaj kdo dela in jo 

doživeto preberem. Po poslušanju sledi obnova vsebine. Otroke zatem seznanim z ljudsko 

pesmijo Peter Veter je doma. Pesem preberem, nato jo obnovimo. Po poslušanju otroke 

spodbudim, da skupaj poiščemo razlike med njima. Nato si skupaj izmislimo gibe, s katerimi 

bomo spremljali pesmi. Za konec rešimo delovni list na temo rim. 

 

5. PRIPRAVA 

TEMA: 

 Obravnava pesmi: Miška vzela je s poličke (Anja Štefan) in Naša Špela tenko joka 

(Ljudska). 

PODROČJE: 

 Jezik. 

GLOBALNI CILJ: 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

 Spodbujanje ustvarjalnosti. 

CILJI: 

 Otrok posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v rimah, različnih glasovnih in besednih igrah ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok pridobiva pozitiven odnos do literature. 
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 Otrok razlikuje med ljudsko in avtorsko pesmijo. 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

OBLIKE DELA: 

 Skupna. 

METODE DELA: 

 Poslušanje, 

 branje, 

 pogovor in  

 lastna aktivnost. 

SREDSTVA: 

 Pesniški zbirki: Lonček na pike (Anja Štefan) in Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse 

meglice (Kristina Brenk). 

VLOGA OTROK: 

 Pozorno poslušajo brane pesmi, 

 poiščejo razlike med obema pesmima ter 

 si izmišljujejo rime in sestavljajo pesmi. 

VLOGA ODRASLEGA: 

 Priprava sredstev, 

 doživeto branje pesmi, 

 nudenje pomoči pri ugotavljanju razlik, 

 nudenje pomoči in spodbude pri sestavljanju rim in pesmi. 

METODIČNI POSTOPEK: 

Zberemo se v krogu. Otroke vprašam, ali se spomnijo, kakšna je razlika med ljudsko in 

avtorsko pesmijo. Nato jih seznanim z naslovom in avtorico pesmi Miška vzela je s poličke in 

jo doživeto preberem. Po poslušanju sledi obnova vsebine. Otroke zatem seznanim z ljudsko 

pesmijo Naša Špela tenko joka. Pesem preberem, nato pa obnovimo. Po poslušanju otroke 

spodbudim, da skupaj poiščemo razlike med njima. Na koncu skupaj sestavljamo rime in 

poskušamo sestaviti pesem. 

 


