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POVZETEK 
 
V svoji diplomski nalogi želim v teoretičnem delu raziskati: (1) kako definiramo in 

klasificiramo tematiko drugačnosti; (2) na katere načine bi lahko otrokom predstavili tematiko 

drugačnost in načine, kako jih učiti strpnosti do drugačnosti; (3) predstavitev pravljic v 

slikaniški knjižni obliki na tematiko drugačnost in opis čustev, ki jih doživljajo drugačni liki v 

pravljici; (4) primerjava izbranih kratkih sodobnih pravljic na tematiko drugačnosti med 

slovenskimi in tujimi avtorji ter ugotavljanje, katere so kakovostnejše med njimi. 

  

Drugi del diplomske naloge bo empirični in bo vseboval rezultate vprašalnika, ki sem ga 

razdelila med vzgojiteljicami in vzgojitelji javnih in zasebnih vrtcev ter med zaposlenimi v 

zavodih, domovih in drugih ustanovah za otroke s posebnimi potrebami. V tem delu želim 

raziskati, na kakšen način vzgojiteljice/vzgojitelji vključijo drugačnega otroka v skupino 

sovrstnikov in kako sovrstniki sprejemajo drugačnega. Zanima me, ali si za predstavitev nove 

tematike pomagajo s pravljicami in kako izberejo ustrezno pravljico. 

 
 
Ključne besede: tematika drugačnosti, strpnost, čustva, sodobne pravljice na tematiko 
drugačnosti 
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ABSTRACT 

 

In the theoretical part of my diploma I will: (1) learn how to define and classify diversity, (2) 

study which methods to use for presenting diversity to children and how to teach them to be 

tolerant to diversity, (3) present picture-book fairytales related to diversity and describe the 

feelings of the characters in these fairytales, (4) compare selected short, modern fairytales on 

the subject of diversity from Slovenian and foreign authors, and rank them by their quality. 

 

The second, practical part of diploma contains results of the survey, which will be filled out 

by public and private kindergarten teachers, and by personnel in institutions intended for 

children with special needs. In this part I present my research on the methods teachers use to 

include a child with special needs into a group of peers and how the peers accept this child. I 

want to discover, if they use fairytales to represent this subject to children and how they select 

a suitable fairytale. 

 

Keywords: diversity, tolerance, emotions, modern fairytales on the subject of diversity 
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1 UVOD 
 
Beseda drugačnost obsega več pomenov. V slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo 

besedo drugačnost kot lastnost določenega, kot pridevnik, s katerim označujemo, da je nekaj 

drugačno od drugega, kot zaimek, s katerim izražamo drugačnost osebe, kot drugačnost 

nekoga ali česa glede na ljudi ali stvari, kot književno lastnost ali značilnost drugačnega 

(Ahlin idr. avtorji, 2006). Žagar pa pravi, da so drugačni tisti, ki so v določenih lastnostih 

različni od večine drugih (Žagar, 2012: 9). 

 

Ljudje se med seboj razlikujemo, in sicer po videzu, sposobnostih, prepričanjih, pripadnosti, 

jeziku itd. Z drugačnostjo se srečujemo vsak dan. Prvič se srečamo z drugačnostjo ob rojstvu, 

nato pa z njo stopimo v stik v vrtcu. Vrtec obiskujejo otroci, ki prihajajo iz različnih okolij, v 

katerih se njihov vsakdan razlikuje. Pomembno je, da kot vzgojitelji otroke naučimo strpnosti 

do sovrstnikov in jih naučimo sprejemanja drugačnih od sebe. Vries in Bouwkamp v svoji 

knjigi navajata, da sta za strpen oziroma prijateljski odnos s sovrstniki najprej potrebna 

pozitiven odnos do sebe in spoštovanje samega sebe. Otrokovo pridobivanje samopodobe in 

pozitiven odnos z vrstniki se med seboj prepletata in drug drugega dopolnjujeta (Vries, 

Bouwkamp, 1995: 24). 

 

Sodobna mladinska književnost pozna veliko otroških pravljic na tematiko drugačnosti. Če so 

pravljice kakovostne, so lahko odlično posredno sredstvo, s katerim otrokom razložimo 

tematiko drugačnosti. Marija Nikolajeva govori o zadnjem dosežku na področju kognitivne 

psihologije, ki otrokom ponuja otroško literaturo, pravljice. Pomemben je zlasti nov pogled na 

besedilo pravljic. Ta dosežek obvešča vzgojitelje o uporabi pravljic kot strategije za podporo 

otrokove čustvene pismenosti (Nikolajeva, 2013: 249). Slovenski in tuji avtorji pravljic, ki 

govorijo o liku, ki se od preostalih razlikuje, izražajo vrednote večkulturne družbe in učijo 

otroke strpnosti do drugačnosti.  
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2 TEMATIKA DRUGAČNOSTI 
 

2.1 DEFINICIJA DRUGAČNOSTI IN NJENA KLASIFIKACIJA 
 

Drugačnost lahko opredelimo z besedo različnost oziroma raznolikost. Ljudje se razlikujemo 

med seboj. Razlikujemo se po vrednotah, značilnostih, navadah, prepričanjih … Pojem 

drugačnost se omejuje na rasne razlike, na kulturne in etične razlike, socialnoekonomske 

razlike, razlike v sposobnostih in razlike v veroizpovedi (Palomares, 2001: 8). 

 

Ko govorimo o drugačnih otrocih, večina ljudi pomisli le na otroke s posebnimi potrebami. Ti 

seveda spadajo v kvalifikacijo drugačnih, vendar pa niso edini med njimi. V svoji knjigi 

Drugačni učenci Drago Žagar razlaga, da so drugačni otroci tisti, ki se od večine drugih otrok 

po določenih lastnostih razlikujejo. V pedagoški praksi in strokovni literaturi se za te otroke 

uporablja izraz »otroci s posebnimi potrebami«. Ti otroci za doseganje svojih učnih dosežkov 

potrebujejo prilagojeno vzgojo in prilagojen izobraževalni program (Žagar, 2012: 9). 

 

Poleg otrok s posebnimi potrebami med drugačne otroke uvrščamo tudi otroke z dednimi ali 

nedednimi kronološkimi boleznimi, otroke drugačne rase, otroke različne veroizpovedi, 

otroke, ki govorijo drug jezik … Točnega kriterija drugačnosti se ne da določiti, saj ima vsak 

posameznik drugačen pogled na drugačnost in jo tudi vsak posameznik drugače sprejema. V 

nadaljevanju diplomske naloge bomo govorili o drugačnih otrocih pa tudi drugačnih osebah, 

ki so kakorkoli vplivale na otroka. 

 

2.2 SPREJMANJE DRUGAČNEGA MED SOVRSTNIKI IN OBRATNO 
 
Odzivi na drugačnost so lahko zelo raznoliki. Pogosti odzivi otrok do drugačnih otrok so 

nestrpnost, sovraštvo in celo grožnje. Pomembno je, da te nastale težave hitro opazimo in se z 

njimi na pravilen način spoprimemo, sicer je lahko otrokova osebnost zelo zaznamovana, 

vrtec oziroma šola pa lahko postane točka konfliktov (Palomares, 2001: 7). 

  

Zelo pomembno je, da že v zelo mladih letih predstavimo drugačnost kot nekaj zanimivega, 

kot izziv in ne kot nekaj, česar bi se bilo treba bati. Otroke bi morali seznanjati z drugačnostjo 
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na zanimiv način. O strpnosti do drugačnosti govori tudi Deklaracija načel o strpnosti, ki je 

bila leta 1995 podpisana s strani držav članic organizacije UNESCO (Palomares, 2001:7).  

 

Rezultati analize o sprejemanju drugačnih učencev v skupine vrstnikov (Socialna integracija 

otrok s posebnimi potrebami) so pokazali, da je sprejetost v največji meri odvisna od 

povezanosti skupnosti na splošno. Kar polovica otrok ni zmožna sprejeti drugačnega otroka, 

saj ima težave že s svojo lastno integracijo. Težave v sprejetosti drugačnih otrok se dogajajo v 

skupinah otrok, kjer se ti med seboj veliko družijo, kot tudi v tistih, v katerih se družijo le 

občasno. V tem primeru se tudi drugačen otrok ne more vključiti v skupino sovrstnikov, saj ga 

ti medse ne želijo sprejeti. Če je skupnost otrok dobro povezana, navadno nima težav s 

sprejetjem oziroma integracijo drugačnega otroka medse in v tem primeru se tudi drugačen 

otrok počuti sprejetega in enakovrednega, zato v taki družbi deluje samozavestnejše. V analizi 

ugotavljajo, da se drugačni otroci težje vključujejo v širšo družbo vsakdanjega življenja, če so 

otroštvo preživljali v institucijah oziroma zavodih, saj so bili fizično ločeni od »zdravih« 

otrok. Integracija drugačnih otrok je lažja, če so ti vključeni v stvarno širše okolje vse od 

zgodnjega otroštva. To seveda ni možno, če imajo nizek rehabilitacijski potencial in če je 

motnja po predpisih taka, da zahteva posebno pomoč v zavodih (Lebarič idr., 2006: 63–77). 

  

Strpnost z drugo besedo imenujemo tudi toleranca. To je socialna sposobnost, ki pomeni, da 

določeno stvar, dejanje dopuščamo in je/ga ne prepovedujemo. Če smo do nekoga strpni, 

pomeni, da smo drugačnost sprejeli in jo spoštujemo, to pa pomeni, da se zavedamo, da smo 

si med seboj različni, smo različnega videza, se različno obnašamo in imamo različne potrebe, 

vendar nas ta različnost ne moti in se lahko normalno sporazumevamo z drugo osebo. Na 

žalost je to veščina, ki je naša družba še ni dovolj usvojila (Palomares, 2001:7). 

 

Strpnost je trud za odprtost za sprejemanje novih informacij. Strpnost velikokrat zavirajo naši 

stereotipi, ki niso pripravljeni na novosti. Bolj strpni postanemo, če zavestno posežemo v 

varno območje, v katerem delujemo, in ga širimo, vendar pa nasprotno od tega postajamo vse 

bolj omejeno in zaprti, kadar posegamo v meje lastnega območja. Da smo lahko strpni, 

moramo biti tudi sposobni spreminjati svoje mišljenje (Palomares, 2001: 7–8).  
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2.3 STEREOTIPI IN PREDSODKI 
 
Stereotipi so posledica vrednotnega sistema in miselnih procesov. Gre za poenostavitev 

skupine ljudi, ki se ne ozira in je ne zanimajo individualne razlike posameznikov, vendar 

vpliva na vrednotenje pripadnikov znotraj skupine. Vsi smo nagnjeni k posplošitvam, kar se 

kaže tako, da na novo pridobljene informacije in ideje klasificiramo v določene kategorije. To 

nam pomaga pri hitrejšem in enostavnejšem odločanju v vsakodnevnem življenju, npr. kadar 

bomo na tržnici zagledali stojnico s sadjem, se bomo spomnili pozitivnega stereotipa »sadje je 

zdravo«, sladoled v slaščičarni pa se nam bo zdel »kremast in sladek«. Ločimo med 

pozitivnimi in negativnimi stereotipi, ki se nanašajo na ljudi različnih kultur in ras 

(Palomares, 2001:8). 

 

Predsodki so komponenta netolerance, ki se nanašajo predvsem na čustveno področje. Kadar 

se o določeni stvari odločamo, nam pri tem ne pomaga razum, pač pa čustveni odzivi, ki so 

tako močno zasidrani v našo osebnost, da jih je nemogoče prezreti. Tiste osebe, ki imajo 

predsodke, imajo že v naprej točno določene odzive na določeno situacijo oziroma dogodek, 

način odzivanja pa je v tem primeru največkrat negativen. Ena od komponent netolerance je 

tudi diskriminacija. Pri diskriminaciji se predsodki kažejo v netolerantnem vedenju. Pri 

diskriminaciji gre za nepošteno in nepravično vedenje do ljudi, ker imamo o njih stereotipna 

mnenja, čustva do njih pa se kažejo kot reakcija predsodkov (Palomares, 2001:8).  

 

 

2.4 PRIMERNO OBDOBJE ZA PREDSTAVITEV TEMATIKE 
DRUGAČNOSTI OTROKOM 
 
Pomembno je, da otroke pogosto in v vsakodnevnem življenju soočamo s tematiko 

drugačnosti. Tako jo bodo sprejeli kot nekaj povsem normalnega, ne pa kot nekaj tujega, 

nesprejemljivega oziroma vsiljivega. Pomembno je tudi, da tematiko drugačnosti predstavimo 

na zanimiv način, ne kot nekaj, česar bi se bilo potrebno bati. Če otroke zgodaj seznanimo s 

tematiko drugačnosti, bodo na drugačno osebo reagirali povsem normalno in jo sprejeli 

medse. 
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2.5 METODE PREDSTAVITVE TEMATIKE DRUGAČNOSTI 
OTROKOM 
 
Načinov, da otrokom predstavimo in približamo tematiko drugačnosti, je več. To lahko 

storimo skozi igro, z animacijo lutke, s pomočjo glasbe ... Najbolj pogost način za uporabo 

predstavitve novega termina otrokom je v zadnjem času uporaba pravljic, slikanic.  

 

Marija Nikolajeva govori o zadnjem dosežku na področju kognitivne psihologije, ki otrokom 

ponuja otroško literaturo, slikanice. Pomemben je zlasti nov pogled na besedilo slikanic. Ta 

dosežek obvešča vzgojitelje o uporabi slikanic in pravljic kot strategije za podporo otrokove 

čustvene pismenosti. Pravi, da slikanice uprizarjajo konflikte med karakterji, ki temeljijo na 

nesporazumu, ter posamezniku pomagajo, da se vživi v karakter. Opisuje, da se otrok ni 

sposoben vživeti in poenotiti z več kot enim karakterjem v slikanici, pravljici. Če imamo na 

primer očeta in sina, ki se sporečeta, kjer oče sina ošteje, sin pa na to jezno reagira. Otrok se 

bo v tem primeru postavil in čustveno doživljal karakter sina, z njim bo doživljal jezo, ne bo 

pa se sposoben vživeti v karakter očeta in se vprašati, zakaj se jezi na sina. Otroci se torej v 

slikanicah, pravljicah poenotijo s karakterjem otroka (Nikolajeva, 2013: 249–254). 

 

 

3 OTROŠKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 
Termin mladinska književnost obsega dve področji: to sta področje, v katerem avtorji 

ustvarjajo dela za otroke (od rojstva do 12. leta), in področje, v katerem avtorji ustvarjajo dela 

za mladostnike (od 12. do 18. leta). Kakovostna dela mladinske književnosti pa so lahko 

namenjena tudi odraslim bralcem. Letnice primernosti del za otroke oziroma mladostnike so 

le informativne. Področje mladinske književnosti je povezano z družbo, jezikom, kulturo in 

književnostjo in je soodvisno ter povezano s področji slovenske književnosti, primerjalne 

književnosti, bibliotekarstva, prevajalstva idr. (Blažić, 2011). 

 

Pod termin mladinsko književnost uvrščamo tri literarne vrste: prozo, poezijo in dramatiko 

(Kobe, 1987). 
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Nekateri ljudje so mnenja, da bi morala biti mladinska književnost poenostavljena, da bi 

otroci lažje razumeli dela, pri tem pa poenostavljeno delo navadno pridobi na potrošništvu in 

izgubi svoje literarne in estetske značilnosti. Primer take poenostavitve sta deli Hansa 

Christiana Andersena: Deklica z vžigalicami in Kraljična na zrnu graha, ki je v 

poenostavljeni obliki preimenovana v Princeska in grahek (Blažić in Štefan, 2011). 

 

Mladinska književnost se od nemladinske loči po žanru, temi in motivu. Besedilo mora biti 

kratko in jasno, berljivo, enostavno, pregledno. Da lahko besedilo uvrščamo med mladinsko 

književnost, mora imeti neko človeško, humano željo, potrebo in ideal (Kobe, 1987). 

 

Dela za otroke so fantastična besedila z veliko humorja in igrivosti in temeljijo na naivnosti 

otroške psihe. Za dela, namenjena mladostnikom, pa so značilne pustolovske vsebine, 

domišljijske in zanimive zgodbe ter preproste pripovedi (Kobe, 1987). 

 
 

3.1 PRAVLJICA 
 
Pravljice nas s svojimi miti, legendami, junaki, govorečimi živalmi, nadnaravnimi bitji, 

čudežnimi predmeti popeljejo v čarobni svet. Ob pravljicah smo odraščali vsi otroci, otroci 

vseh kultur. Pravljice nas zabavajo in nas s svojim močnim sporočilom vzgajajo. Pravljice so 

univerzalne in so otrokovo uvajanje v literaturo, razvijanje otrokovega govora in domišljije. 

Pravljice otroka vodijo skozi dogodke vsakdanjega življenja, kot so rojstvo, poroka in smrt. 

 

Alenka Goljevšček pravi, da so pravljice večno mlade. Pravi, da izmišljene, posebne, zgodbe 

v sebi hkrati nosijo globoko in izkušeno vseživljenjsko sporočilo. Trdi, da je moč pravljic 

neomejena in to dokazuje s tem, ko pravi, da pravljice vedo več, kot mislijo, da vedo 

(Goljevšček, 1991: 190). 

 

Max Luthi (Evropska pravljica, forma in narava, 1947, v slov. 2011) pravi, da termin 

pravljica pomeni zgodbo, ki vsebuje vzvišen slog in ima univerzalno pustolovsko vsebino 

(Luthi, 2000). 

 

V članku Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni (1994) Darka Tancer-Kajnih, opisuje 

pravljico kot literaturo, ki je najpogosteje namenjena otrokom, in jo označi kot vrsto 
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fantastično-čudežne pripovedi. Opisuje, da pravljica ne upošteva historičnih determinant in 

naravne zakonitosti. Elementi, ki odločilno vodijo dogajanje v pravljici, so nerealni liki in 

čudeži (Tancer-Kajnih, 1994). 

 

Z morfološkega vidika pravljico preučuje ruski formalist Vladimir Propp (Morfologija 

pravljice, 2005). Vsako pripoved označuje kot čudežno pravljico. Ta se v dogodek razvije iz 

dejanj sreče ali nesreče in se s pomočjo posredovanj odločilnih funkcij največkrat konča s 

poroko.  

 

Milan Crnković z mislijo, da je pravljica čarobna dežela otroštva, poudarja eno od 

najpomembnejših značilnosti pravljice. S temi besedami razmeji odnos do resničnosti, ki jo 

vsakodnevno zaznavamo s svojimi čutili (Crnković, 1988: 20). 

 

 

3.2 DEFINICIJA IN KVALIFIKACIJA PRAVLJICE 
 

Antropologi in folkloristi uporabljajo besedo ljudska pravljica za oznako vseh pravljic, ki so 

se razvile iz ustnega izročila, ki se je v različnih kulturah prenašalo iz roda v rod. Ameriški 

folklorist Stith Thompson (The Motif-Index of Folk Literature, 1961, 1987) označi ljudsko 

pravljico kot epizodo ali dogodek, ki nima določene lokacije in karakterjev in ki se dogaja v 

neresničnem svetu in vsebuje lastnosti čudežnega.  

 
V knjigi Mala literarna teorija (1996) Kmecl definira pravljico kot besedilo, ki se 

pripoveduje. Kasneje pravljico definirajo kot krajšo prozno pripoved s čudežnimi/ 

fantastičnimi predmeti, dogodki ter brez krajevne in časovne opredelitve. Pravljica spada med 

najbogatejše književne vrste. Svoj vzpon je doživela v času romantike z bratoma Grimm 

(Kmecl, 1996).  

 

Pravljico še danes večina ljudi enači s terminom ljudska pravljica. Marjana Kobe deli 

pravljice v tri skupine:  

• ljudska pravljica, 

• klasična umetna pravljica in 

• sodobna/ moderna pravljica (Kobe, 1982: 5). 
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3.3 SODOBNA PRAVLJICA IN NJENE ZNAČILNOSTI 
 
Ker bomo v nadaljevanju diplomskega dela primerjali sodobne pravljice slovenskih in tujih 

avtorjev, bomo sodobno pravljico in njene značilnosti podrobneje opisali.  

 

V 20. stoletju model klasične umetne pravljice nadomesti novejši model, imenovan sodobna 

pravljica. Že sama beseda »sodobna« nam pove, da je dogajanje v pravljici umeščeno v 

sodobni čas in kraj. Sodobno pravljico poimenujejo tudi sodobna umetna pravljica, saj je 

jasno, da so pravljice delo določenega avtorja, torej so nastale umetno (Kobe, 1999:5). 

 

Ena glavnih značilnostih, po katerih se sodobna pravljica razlikuje od ljudske, je dvoplastnost 

dogajanja. To pomeni, da dogajanja poteka na realni in nerealni ravni. V dogajanje navadno 

posega glavni otroški literarni lik in fantastične prvine. Nerealno dogajanje otroku pomaga pri 

razrešitvi notranjih težav in stisk, ki jih otrok v vsakdanjem življenju ni sposoben razrešiti. 

Realna in nerealna stran se lahko soočita na dva načina. V enem samem svetu se lahko 

dogajanje odvija dvodimenzionalno. V tem primeru glavni otroški literarni lik ustvarja 

nerealno raven dogajanja. Dvodimenzionalnost se lahko odvija tudi v dveh svetovih, ki sta 

med seboj ločena. V tem primeru otroški literarni lik ne ustvarja nerealne ravni dogajanja, z 

njim je povezan vzrok za prehod (Kobe, 1999: 7–8). 

 

Kratka sodobna pravljica pozna različne literarne like: 

• glavni literarni lik je otrok, 

• glavni literarni lik je oživljeni predmet ali igrača, 

• glavni literarni lik je poosebljena žival, 

• glavni literarni lik je poosebljeno nebesno telo, 

• glavni literarni lik je znan iz ljudskega pravljičnega izročila, 

• glavni literarni lik je poosebljena rastlina (Kobe, 1999:6). 

 

Ker bomo v nadaljevanju našega diplomskega dela primerjali pravljice, v katerih je glavni 

literarni lik otrok ali poosebljena žival, bomo podrobnejše opisali značilnosti le-teh. 

 

Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom: 

• Dogajanje se odvija po sintetični dogajalni liniji (pogosto skrčen otrokov vsakdanjik). 

Dogajanje poteka na realni in nerealni ravni, pri katerih je značilen poseg fantastičnih 
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elementov (nerealno dogajanje) v vsakdanjik glavnega otroškega lika (realno 

dogajanje). S tem postane dogajanje dvodimenzionalno. Odrasli literarni liki so tako 

navadno na realni ravni dogajanja, otroški literarni liki pa »preklapljajo« med realnim 

vsakdanjikom in domišljijskim svetom. 

• Tema, snov in motiv so otroška igra in otroški doživljajski svet. 

• Glavni literarni lik predstavlja sodobnega mestnega otroka, ki je v predšolskem 

oziroma v zgodnjem šolskem obdobju. V tem času otrok doživlja realni in nerealni 

svet kot resničnost. 

• Pogosto so navzoči liki odraslih oseb. Navadno nastopajo kot stranske osebe. 

• Osebe so pogosto poimenovane z imeni in imajo zelo dobro izoblikovane značaje in 

psihološko razvit doživljajski svet. 

• Povod oz. vzrok za vstop nerealnih elementov v realni svet je večinoma realen in je 

povezan z otroškimi problemi, stisko, boleznijo, osamljenostjo, igro, boleznijo, 

vročinskimi halucinacijami ali neuresničljivo željo. 

• Avtorji v sporočilu pravljice večinoma zagovarjajo otroški način sprejemanja sveta in 

ne moralizirajo. 

• Pripovedovalec je vseveden in včasih izstopi ter neposredno nagovori mladega 

poslušalca/bralca. 

• Čas in kraj dogajanja sta postavljena v sodobnost.  

 

Kratka sodobna pravljica z glavnim poosebljenim živalskim literarnim likom: 

• Dogajanje se odvija po sintetični dogajalni liniji. Dogajanje poteka dvodimenzionalno 

v enem svetu, v katerem nerealno dogajanje vzpostavi glavni literarni lik. 

• Glavni literarni lik predstavlja poosebljena žival, ki navadno prevzame otroške 

značilnosti in držo. Njegova funkcija je vzpostavitev nerealnega dogajanja, ki jo 

glavni literarni lik doseže prek soočanja z ljudmi v realnem svetu. 

• Stranski literarni liki so lahko druge poosebljene živali, ljudje, otroci, predmeti, 

rastline. Med seboj komunicirajo, vendar ni vedno nujno, da do tega pride. 

• Čas in kraj dogajanja sta postavljena v sodobni čas dogajanja in v urbano okolje. 

• Pripovedovalec je vseveden in ima pregled nad celotnim dogajanjem. Z mladim 

poslušalcem/bralcem ima zaupen stik, zato otrok dojema dogajanje z vidika glavnega 

literarnega lika v pravljici, v tem primeru poosebljene živali (Kobe, 2000: 6–15). 
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Poleg kratke sodobne pravljice pa termin sodobna pravljica uporabljamo tudi za fantastično 

pripoved. 

 

Kratke sodobne pravljice so namenjene predvsem začetnim bralcem in prevladujejo v 

slikaniški obliki, medtem ko so pravljice fantastične pripovedi namenjene starejšim bralcem. 

Kratke sodobne pravljice obsegajo približno 10 strani, fantastične pripovedi pa od 100 strani 

dalje. Fantastična pripoved se od kratke sodobne pravljice razlikuje tudi po zahtevnejšem 

literarnem slogu. 

 

4 TEMATSKA RAZVRSTITEV IZBRANIH KNJIŽEVNIH BESEDIL PO 
ABECEDNEM VRSTNEM REDU 

 
Književna besedila, ki jih bomo v nadaljevanju primerjali med seboj (glede na podobnost 

tematike drugačnosti), bomo v tem poglavju razvrstili tematsko glede na abecedni vrstni red 

in avtorja besedila. 

 

 Makarovič, S. (1994). Veveriček posebne sorte. Ljubljana: Zveza 

društev za cerebralno paralizo Slovenije. Ilustrator: Marjan Manček. 

 

 Wilkon, P. (2000). Muca Rozalinda. Ljubljana: EPTA. Ilustrator: Jozef 

Wilkon. 
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 Lazai S. in Pohl S. (2006). Benjamin Moja mama je posebna. Ljubljana: 

Schering, Podružnica za Slovenijo. Ilustrator: Stephan Pohl. 

 

 Njatin, B. L. (2011). Zakaj je babica jezna. Ljubljana: Aleph 

145. Ilustratorka: Alenka Sottler. 

 

 Akerman, B. (2009). Izabela Pravljica o princeski, ki je 

jecljala. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. Ilustratorka: Tereza Merlini. 
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   By Jamie. (2008). Trouble of recess. Memphis: Stuttering foundation of 

America. Ilustratorka: Jamie. 

 

 Pogačnik, J. (1993). Srček za Nino. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Ilustratorka: Anka Luger-Peroci. 

 

 

 Zubizarreta, P. (2012). Usoa, prišla si kot ptica. Medvode: 

Malinc. Ilustratorka: Elena Odriozola. 
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 Kruz Igerabide, J. (2012). Jona in prestrašeni hladilnik. Medvode: 

Malinc. Ilustrator: Mikel Valverde.  

 

 

 

 Mlakar, I. (2010). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. 

Radovljica: Didakta. Ilustratorka: Kristina Krhin. 

 

 

4.1 PRIMERJAVA PRAVLJIC VEVERIČEK POSEBNE SORTE IN MUCA 
ROZALINDA 
 

 4.1.1 VEVERIČEK POSEBNE SORTE 
 

Avtorica: Svetlana Makarovič 

Ilustrator: Marjan Manček 

Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Sončkov klub 

Ljubljana, 1996 

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Veverica Puhanka je skotila pet mladičev. Vsi gozdni prebivalci se novice silno razveselijo in 

komaj čakajo, da se bodo lahko igrali z malimi vevericami. Mama ponosno čaka, da odrastejo 
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in da celo smrekovje Veveričjega gaja vidi, kako njeni otroci skačejo. Prišel je dan, ko 

najstarejši veveriček naredi svoj prvi skok, za njim pa še njegovi sestrici in bratec. Le 

najmlajši, Čopko, se obotavlja na veji, ponosna mama pa ga spodbuja. Čopko se obotavlja, saj 

v tačkah ne čuti moči, mama pa razmišlja o tem, da ji ne bo naredil sramote pred celim 

gozdom. Med pripravljanjem na prvi skok ga zanese in komaj se ujame s prednjo tačko. 

Mama ga ošteje, da se pretvarja, Čopko pa ji z jokavim glasom razloži, da kljub temu, da si 

močno želi skakati, ne more. Mama ob pogledu na njegove tačice ugotovi, da je ena od njih 

skrivljena in tanjša. Čopko je slabe volje in razočaran, saj so njegovi bratci in sestrice 

brezskrbno skakali po gozdu. Mama je bila zaradi njegove tačke zaskrbljena. Puhanka se 

zateče k modri Replji po nasvet in Replja ji reče, da se morda Čopko nauči česa drugega kot 

skakanja, v čemer bo najboljši. Mama se s tem ne želi sprijazniti. Čopko se opogumi in spleza 

z veje ter odide v svet. Kos mu da nasvet, kako v nečem uspeti. Čopko vadi in poskuša in ob 

koncu poletja postane najpametnejši in najbolj izkušeni veveriček v gozdu. Postane sprejet 

med ostalimi in vsi gozdni prebivalci k njemu prihajajo po nasvete, mama pa je silno ponosna 

na svojega otroka.  

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Lik drugačnega v slikanici predstavlja Čopko, ki ima od ostalih veveric drugačno tačko. 

Pisateljica ga v slikanici označi kot otroka s cerebralno paralizo. 

 

Čopko je na začetku prestrašen, saj svojega stanja ne pozna. Hudo mu je, ker njegova mama 

misli, da se pretvarja, da je nekaj posebnega. Ker se ni mogel igrati tako, kot so se njegovi 

sovrstniki, je bil slabe volje. Bil je razočaran nad stanjem, ki ga je doletelo. Bil je potrt in 

slabe volje, obnašanje njegove mame pa ga je še dodatno potrlo. Njegova močna volja, da se v 

določeni stvari izuri in postane v njej najboljši, ga je pognala v svet, kjer je raziskoval in to 

tudi dosegel. Bil je vsem v ponos.  

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 
 
Cerebralna paraliza je eno od bolezni, ki prizadene telo. Ta bolezen ne napreduje, ni nalezljiva 

in ni možnosti, da se izboljša. Pri cerebralni paralizi gre za poškodbo možganov, ki vplivajo 

na motorične in psihološke sposobnosti. Poškodba možganov lahko posledično privede tudi 

do epileptičnih napadov, vedenjskih motenj, težave pri senzornih sposobnostih in 

kognitivnem razvoju ter težave pri emocionalnem odzivanju. Cerebralno paralizo lahko 
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prepoznamo po slušni in vizualni pomanjkljivosti, govornih in vedenjskih motnjah, slinjenju 

ter po obraznih krčih oziroma spačenosti (Žagar, 2012: 138). 

 

Poznamo več vrst cerebralne paralize in te delimo glede na prizadetost enega od treh delov 

možganov. Poznamo spastično, atetonično, ataksično in mešano obliko cerebralne paralize. V 

primeru naše pravljice gre za spastično obliko cerebralne paralize. Ta oblika je ena 

najpogostejših med ljudmi, prizadetimi s cerebralno paralizo. Pri tej obliki gre za povečan 

tonus v mišicah, ki se zelo težko sprostijo. Ker je gibanje odvisno od mišic, so gibi nepravilni, 

togi in počasni. Zaradi napačnega položaja pri gibanju in prav tako pri mirovanju pride do 

deformacije. V našem primeru v pravljici do deformacije tačke (Žagar, 2012: 138).  

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je poosebljena žival, veveriček. Stranski literarni liki so prav 

tako poosebljene živali in med seboj komunicirajo. Dogajanje je sintetično. Tema pravljice je 

veveriček posebne sorte in sprejemanje drugačnosti, snov pravljice pa je, da so na svetu tudi 

drugačni. V pravljici zasledimo motive veselja, materinstva, posebnosti in motiv učenja. Kraj 

dogajanja je v gozdu, natančneje v Veveričjem gaju, čas dogajanja pa je pomlad v mesecu 

aprilu. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

 4.1.2 MUCA ROZALINDA 
Avtor: Piotr Wilkon 

Ilustrator: Jozef Wilkon 

Založba EPTA 

Ljubljana, 2000 

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Mucu Kazimirju in muci Karolini se je rodilo pet mačjih mladičev. Oče Kazimir je bil 

ponosen na svoj rod, ki je slovel bo čisto črni, bleščeči dlaki. Prav taki so bili njuni sinovi in 

hčere, z izjemo ene, muce Rozalinde, ki je imela rdečo dlako. Oče Kazimir je ob tem občutil 

močno razočaranje in sramoto.  

 

Muca Rozalinda je bila drugačen otrok. Vse stvari je počela drugače kot njeni bratci in 

sestrice in tudi drugače kot ostale mačke. Plesala je z mišmi, pila čaj namesto mleka ... Tudi 
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ostale mačke so bile nad Rozalindo in njenim početjem ogorčene, kar pa je še dodatno 

razžalostilo očeta Kazimirja. 

 

Tudi mama se je muce Rozalinde nekoliko sramovala. To ji je povedala takrat, ko je muca 

Rozalinda prespala pri psu. Ker se muca Rozalinda ni počutila svobodno, se je odločila, da 

odide v svet, kjer bo lahko stvari počela tako, kot si želi. Mami Karolini je bilo ob tem hudo, 

oče pa se za to ni kaj preveč zmenil. Pobarval si je sive lase, ki mu jih je povzročila njegova 

rdečedlaka hči in v soseski je bilo kmalu vse po starem. 

 

Ko je muca Rozalinda odrasla, postane slavna in uspešna pevka. Takrat domači ponovno 

slišijo zanjo. Ko Rozalinda postane mama, se odloči ponovno obiskati svoje domače. Ob 

ponovnem srečanju ugotovijo, da je eden od njenih otrok nadvse podoben svojemu dedku. 

Muca Karolina ljubeče sprejme svojo hči z družino in pri očetu Kazimirju se dogajajo velike 

čustvene spremembe. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Muca Rozalinda predstavlja glavni lik drugačnega v pravljici. Lik drugačnega pa predstavlja 

tudi njen sin, ki je zelo podoben svojemu dedku in vsemu rodu, ki je znan po bleščeči črni 

dlaki, vendar pa se razlikuje od svojih bratov in sester. 

 

Muca Rozalinda je bila drugačna od svojih potomcev ne le po videzu, pač pa tudi po 

obnašanju. Njene starše je to zelo razžalostilo in jima bilo v sramoto. Doma se ni čutila 

svobodno in sprejeto, zato se je odločila, da odide v svet. Tam je postala slavna in vsi so jo 

občudovali.  

Ko je muca Rozalinda imela svojo družino, so bili vsi njeni otroci podobni njej z izjemo 

enega, ki je bil podoben njenemu predhodnemu črnemu rodu.  

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Muco Rozalindo avtor v pravljici opisuje kot drugačno zaradi barve njene dlake in zaradi 

njenega obnašanja, ki odstopa od ostalih muc v rodu. 

 

V primeru Muce Rozalinde gre za osebo, ki se v določenih lastnostih razlikuje od večine 

drugih oseb. Za te osebe uporabljamo v pedagoški praksi imenovanje »drugačne osebe« ali 

»osebe s posebnimi potrebami« (Žagar, 2012: 138). 
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LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je poosebljena žival muca Rozalinda. Stranski literarni liki so 

prav tako poosebljene živali in med seboj komunicirajo. Dogajanje je sintetično. Tema 

pravljice je muca Rozalinda, barva dlake in sprejemanje drugačnosti, snov pravljice pa je, da 

so na svetu tudi drugačni. V pravljici zasledimo motive žalosti, starševstva, posebnosti in 

motiv oproščanja. Kraj dogajanja je v lepi hiši na Črnem griču, v pasji hišici kužka Pikija, za 

tem pa sledi selitev v neznano. Čas dogajanja ni določen. Dogajanje se odvija dvoplastno v 

enem samem svetu. Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

 

PRIMERJAVA OBEH PRAVLJIC 
 
V obeh pravljicah, Veveriček posebne sorte in Muca Rozalinda, je po pet mladičev, med 

katerimi eden izstopa. V pravljici Veveriček posebne sorte izstopa najmanjši veveriček, ki ima 

drugačno tačko od svojih bratcev in sestric. Pisateljica pravljice veveričkovo stanje opisuje 

kot cerebralno paralizo. Pri pravljici Muca Rozalinda pa gre za muco, ki ima drugačno barvo 

dlake od svojih bratcev in sestric. Torej pri veveričku govorimo o telesni prizadetosti, ki ovira 

normalno gibanje, medtem ko pri muci Rozalindi gibanje in delovanje nista ovirana, le njena 

dlaka in vedenje se razlikujeta od drugih. 

 

V obeh pravljicah se starši na začetku sramujejo svojega drugačnega otroka. Pri Veveričku 

poseben sorte oče ni omenjen. Mama se boji, da ji bo veveriček zaradi svoje drugačne tačke 

in s tem nezmožnost za normalno gibanje delal sramoto. Pri Muci Rozalindi pa sta omenjena 

oba starša. Oče, glava družine, se svoje hčere zaradi njene drugačnosti sramuje. Mama ima 

svojo hčer rada, vendar se je vseeno sramuje zaradi njenega obnašanja. Sramoto ob koncu 

pravljice zamenja ponos, ko oba drugačna lika uspeta in so straši ponosni na njiju. 

 

Veverička Čopka njegova bolezen hudo prizadene. Hudo mu je, ker mama ni ponosna nanj in 

ker ni tak kot njegovi bratci in sestrice. Zaradi tega je večkrat slabe volje. Nasprotje njega je 

muca Rozalinda. Ta se za stanje drugih okoli nje ne zmeni. Ravna, kot se ji zdi prav, in zaradi 

svojega nesprejetja v družbi se umakne. Veveriček Čopko pa se zaradi svoje drugačnosti ne 
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umakne iz družbe, pač pa pridobi spretnosti, v katerih se izuri, in ga družba zaradi svojih 

sposobnosti sprejme. 

 

PRIMERJAVA LITERARNE ANALIZE V PRAVLJICAH: 

V obeh pravljicah je glavni literarni lik poosebljena žival, v prvi pravljici je to veveriček, v 

drugi pa muca Rozalinda. V obeh pravljicah je dogajanje sintetično. Pravljici sta si podobni 

po temi, razlikujeta pa se po motivu. V prvi pravljici zasledimo motive veselja in materinstva, 

v drugi pa prevladuje motiv žalosti in starševsta. Pri Vevričku posebne sorte je kraj dogajanja 

v gozdu (v Veveričjem gaju), pri Muci Rozalindi pa v lepi hiši na Črnem griču, nato v pasji uti 

kužka Pikija in v neznanem kraju. Tudi čas dogajanja se v pravljicah razlikuje. Pri prvi 

pravljici je čas dogajanja spomladi v mesecu aprilu, pri drugi pravljici pa čas dogajanja ni 

določen. V obeh pravljicah se dogajanje odvija dvoplastno v enem samem svetu, 

pripovedovalec pa je tretjeosebni.  

 

 

4.2 PRIMERJAVA PRAVLJIC ZAKAJ JE BABICA JEZNA IN 
BENJAMIN: MOJA MAMA JE POSEBNA 
 

4.2.1 ZAKAJ JE BABICA JEZNA 
 
Avtorica: Lela B. Njatin 

Ilustratorka:Alenka Sottler 

Založba: Aleph 145 

Ljubljana, 2011 

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Pravljica pripoveduje o razbojniških dogodivščinah med babico Medo in vnukom Meduško 

ter vnukinjo Medanjo.  

 

Sprva je babica predstavljena kot varuška svojih vnukov. Na začetku je prijazna, nato se vse 

bolj obnaša kot otrok in deluje nekoliko čudaško. Babica ima neizmerno domišljijo in na 

začetku se njena vnučka veselita igre z njo. Vendar sčasoma postane njeno obnašanje 

nesprejemljivo, hitro menjava razpoloženje in otrokoma se ne zdi več zabavna. Babica se 

skozi pravljico spreminja in s tem oddaljuje od svojih družinskih članov. Začenja pozabljati in 
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ne prepoznavati svojih sorodnikov. Njeno stanje se slabša, vse dokler ne pade v molk in ni 

več sposobna vstati iz postelje.  

 

Mama v pravljici ni veliko omenjena, saj je prezaposlena. Oče je omenjen v enem stavku v 

začetku pravljice. Mama otrokom skuša razložiti, da nista kriva za babičino obnašanje. 

 

Pomemben del v pravljici je »srčni pozdrav«, ko se objamejo, nato pa drug drugemu položijo 

roke tja, kjer imajo srce. Za pozdravom babica izgine v neznano in nihče ne ve, ali je umrla ali 

pa morda še kje živi.  

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Babica Meda je drugačen lik v pravljici. Na začetku pravljice je opisana kot nasmejana, 

vesela in zabavna babica. Bila je priljubljena med ostalimi gozdnimi prebivalci.  

Kasneje je babica postala čudaška, lahko bi rekli celo nekoliko nevarna oziroma nespodobna 

za otroke, in zelo hitro se je ujezila. Kadar je bila jezna, je kričala in otrokom se je zdela zelo 

strašna.  

 

Babičino spoznanje, da je resnično brez zob in las, jo je užalostilo. Ker ni marala biti žalostna, 

je to raje nadomestila z jezo. Hitro je menjavala svoje razpoloženje od veselja k zmedenosti, 

prestrašenosti, žalosti, jezi in nazaj k prijaznosti. Postajala je vse bolj pozabljiva. Razcepljena 

je bila med mislimi in čustvi in to jo je jezilo. 

 

Babica je bila tudi ponosna. Posebenj ponosna je bila na svojo zbirko medu in na razbojniške 

zgodbe, ki si jih je izmišljevala in pripovedovala svojima vnučkoma. 

 

Babica ni menjala le razpoloženja, spreminjala se je tudi po vedenju in videzu. Na začetku je 

bila zaradi starosti brez las in zob. Nato je nehala hoditi, zatem je nehala govoriti. Sčasoma pa 

je postajala tudi vse drobnejša, dokler nekega jutra ni bila več v svojem brlogu in je odšla v 

neznano.  

 

Njena vnučka sta imela večkrat občutek, da se babica jezi na njiju, saj nista razumela bolezni, 

ki je doletela njuno babico. Vnučku je bilo hudo, ko babica ni mogla več vstati iz postelje. 

Prav tako je bilo hudo njenima vnučkoma, ko babica ni več govorila, zato sta jo bodrila in 

ponovno pripravila do pogovora prek igre. Otrokoma je bilo zelo hudo, ko ju babica ni več 
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prepoznala in je postajala zaradi tega jezna. To jima je seglo do srca. Mama jima je razložila, 

da morajo biti z njo potrpežljivi, saj pozablja stvari in zaradi tega tudi tako menjava 

razpoloženje.  

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Babičino drugačno stanje je predstavljala demenca. Ta se običajno pojavlja med starejšimi 

ljudmi. Demenca je bolezen, ki nastane kot posledica organske poškodbe možganov. 

Možganske celice začnejo pospešeno propadati, funkcije ostalih celic pa oslabijo. 

 

Poznamo več vrst demence, najpogostejša med njimi pa je Alzheimerjeva demenca, pri kateri 

so začetni simptomi izguba spomina. Simptomi se nadaljuje z motnjo govora in težavami v 

časovni orientaciji. Ta oblika demence se pojavi v dokaj poznih letih in se pogosteje pojavlja 

pri ženskah. Poznamo tudi demenco z Lewyjevimi telesci. Simptomi pri tej vrsti demence so 

zmedenost, menjavanje okrnjenega in neokrnjenega spomina, halucinacije, prividi, težave z 

motoriko, nespečnost in agresivnost. Kot tretja oblika demence pa je Multiinfarktna demenca, 

ki nastane zaradi majhnih infarktov, ki se ponavljajo. Ta oblika demence prevladuje med 

starejšimi moški. 

 

V primeru pravljice bi lahko rekli, da je imela babica Meda Alzheimerjevo obliko demence, 

saj se simptomi le-te ujamejo z njenim vedenjem (Mali idr., 2011). 

  

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je poosebljena žival babica Meda. Stranski literarni liki so prav 

tako poosebljene živali in med seboj komunicirajo. Dogajanje je sintetično. Tema pravljice je 

dementna babica in sprejemanje drugačnosti, snov pravljice pa je, da so na svetu tudi 

drugačni, in spoznavanje ter sprejemanje drugačnosti. V pravljici zasledimo motive jeze, 

žalosti, pozabljivosti, spreminjanja materinstva, posebnosti in motiv igre. Kraj dogajanja je v 

Medvedjem gozdu v babičinem brlogu, dogajalo pa se je nekoč, a ne preveč davno. Čas 

dogajanja obsega eno leto. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. 

Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

4.2.2 BENJAMIN: MOJA MAMA JE POSEBNA 
 
Avtorica: Stefanie Lazai 
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Ilustrator: Stephan Pohl 

Založba: Schering AG 

Ljubljana, 2006 

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Benjamin pripoveduje, da živita skupaj z mamo, oče pa dela v tujini, zato ni veliko prisoten 

doma. Pred petimi leti je njegova mama zbolela in njena bolezen se imenuje multipla 

skleroza. Mama si je morala zaradi te bolezni dajati injekcijo. 

 

Tudi mama je, prav tako kot oče, veliko potovala. Oče je bil zdravnik v tujini, mama pa 

radijska napovedovalka. Nekega dne se je zaradi poslabšanja bolezni predčasno vrnila s 

potovanja. Mamina dobra prijateljica Kati je Benjaminu razložila, kako se je bolezen 

poslabšala, predno sta odšla po mamo. Povedala mu je, da ta bolezen ne bo nikoli minila, da 

mama težko hodi in se obleče, da se ji je poslabšal vid in da je zelo utrujena in žalostna zaradi 

njenega nenadnega poslabšanja. Razložila mu je, da ta bolezen povzroča vnetje maminih 

možganov in da vsako poslabšanje pusti na možganih določene posledice kot majhne 

zaznamke. Pove mu tudi, da lahko poslabšanja prizadenejo različne dele telesa, ki potem ne 

morejo delovati tako, kot so po navadi. Ko je Benjamin to slišal, mu je bilo zelo hudo in se je 

zjokal. Tolažila pa ga je novica, da mama zaradi te bolezni ne bo umrla. 

 

Mama se je vrnila s potovanja z berglami. Benjamin je s tem pripomočkom še ni videl. Mama 

mu je povedala, da so le začasne, dokler se stanje ne izboljša. Bergle je uporabljala, saj je 

imela zelo »težke« noge. Rok ni čutila dobro, zlasti leve. Povedala mu je tudi, da ima težave s 

kontroliranjem vode in da vidi dvojno. To je povedala v šali, da bi Benjamina nekoliko 

razvedrila.  

 

Veliko težavo ob maminem poslabšanju je predstavljalo njuno stanovanje, ki je bilo v četrtem 

nadstropju in ni bilo dostopno z dvigalom. Mama je ob poslabšanju s težavo premagovala 

stopnice. Težave je imela tudi pri vsakodnevnih stvareh, npr. sleči se ni mogla sama, ampak je 

potrebovala pomoč. 

 

Benjamin je veliko pomagal svoji mami in ta je to zelo cenila. Bala se je le, da bo njen sin 

večno skrbel zanjo in zaradi tega ne bo počel stvari, ki si jih želi. 
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Benjaminov najboljši prijatelj Luka in njegov oče sta že dobro poznala situacijo z 

Benjaminovo mamo. Kljub temu, da je Benjamin Luki zelo zaupal, je določene stvari glede 

mame rajši zadržal zase. Lukov oče ju je peljal v šolo, iz šole pa ju je peljal njun dedek.  

 

Medtem je Kati peljala mamo k zdravniku, babica pa je skuhala kosilo. Benjamin in njegov 

dedek sta se pogovarjala na balkonu, ko ga je dedek vprašal, če bi za nekaj časa prišel živet z 

babico in njim, saj se mama med svojim poslabšanjem hitro vznemiri. Benjamin se je odločil, 

da raje ostane pri mami in ji je v oporo. Dedek mu je rekel, naj svoje žalosti nikar ne zadržuje 

v sebi, saj to lahko privede do tega, da bo še sam zbolel.  

 

Babica je skuhala večerjo in vsi skupaj so večerjali za mizo kot včasih, le da je mama težje 

jedla kot navadno. Mama se je počutila nesposobno in nejevoljno, ko jo je Kati vprašala, če ji 

pomaga pri hranjenju. Ker je med jedjo naredila veliko packarijo, se je Benjamin domislil, da 

bi vsi jedli s svojo nasprotno roko. Tako mati ni bila izpostavljena, saj so vsi naredili 

packarijo po mizi. Po večerji sta Benjamin in njegova mama ležala v postelji in ta ga je 

vprašala, če bi šel naslednji dan z njo k zdravniku. 

 

Naslednji dan je imela mama pregled glave pri zdravniku. Dali so jo v nekakšno cev, v kateri 

ni bilo prav nič prijetno. Mama je prosila zdravnika, če je lahko njen sin prisoten pri pregledu, 

in zdravnik je privolil ter Benjaminu razložil, kaj se z mamo dogaja. Zdravnik je med 

pregledom mami vbrizgal v roko kontrastno sredstvo, da je videl, katera vnetja v mamini 

glavi so nova in katera stara, in Benjaminu povedal, da so se stara vnetja lepo zacelila.  

 

Benjamin svojemu prijatelju Luki ni nič povedal, da je bil v šoli odsoten zaradi spremstva 

mame k zdravniku. Luka je bil nekoliko jezen in užaljen, ker mu prijatelj ni zaupal. Povedal 

mu je, da ve, da je mama bolna, in Benjamin je ob tem začel jokati. Luki je bilo hudo in 

povedal mu je, da mu želi pomagati, ker ga ima rad in prav tako njegovo mamo. Benjamin je 

Luki zaupal vse, kar se je dogajalo z njegovo mamo. 

 

Doma je mama Benjaminu povedala, da se njeno stanje izboljšuje. Po zajtrku je Kati peljala 

Benjamina v šolo. Tam ga je razrednik povprašal po njegovi mami in vprašal, ali bi bil 

pripravljen povedati razredu o tej bolezni. Povedal mu je tudi, da je oče Benjaminove sošolke 

gluh in da bo tudi ona spregovorila pred razredom o njegovi bolezni. Benjaminu se je zdelo 

čudno, da bi razredu razlagal o bolezni svoje mame, zato si je vzel čas za premislek in se o 
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tem posvetoval s svojo mamo. Odločil se je, da bo to storil, pri tem pa mu je pomagala Kati, 

ki je v knjižnici poiskala kar se da informacij o multipli sklerozi. 

 

Benjamin je imel v šoli uspešno predstavitev, po šoli pa je stekel domov k svoji mami in ji 

povedal, da je na oba zelo ponosen. Njegov dan pa je bil dodatno polepšan še z novico, da se 

je mamino stanje še izboljšalo. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Drugačen lik v pravljici je Benjaminova mama, ki ima multiplo sklerozo. Zaradi nenadnega 

poslabšanja je bila zelo utrujena in žalostna, posledica bolezni pa je bila tudi pozabljivost. 

Mami je podpora njenega sina zelo veliko pomenila in ob njem se je počutila bolje. Cenila je 

sinovo pomoč in skrb zanjo. Ni želela pomilovanja in se je trudila biti kar se da samostojna. 

Kadar ji je kdo želel pomagati pri osebnih stvareh, kot so hranjenje, umivanje, je postala 

nejevoljna. Da bi bilo ljudem okoli nje čim manj hudo, je velikokrat svoje težave prekrila s 

humorjem. Kljub svoji bolezni in težavam zaradi nje se je mama vseeno šalila in ljudi okoli 

sebe spravljala v smeh. 

 

Zelo pomemben lik te pravljice je njen sin, ki jo spremlja skozi njeno bolezen. Ker je bolezen 

zelo vplivala na njegova čustva, bomo v naslednjih povedih opisali, kako se je on soočal z 

boleznijo svoje mame. 

 

Benjamin se je za mamo zelo bal in, ko je slišal za njeno nenadno poslabšanje, je postal 

vznemirjen in zmeden ter začel jokati. Velikokrat je ob pogledu na mamo v poslabšanem 

stanju dobil čuden občutek v želodcu in moral se je truditi, da se pred njo ne bi zjokal. 

Zadrževal je jok v sebi, da ne bi bila mama žalostna. O bolezni svoje mame ni želel govoriti z 

drugimi, na to še ni bil pripravljen. Ko ga je kdo povpraševal po mami, je ponovno v želodcu 

začutil čuden občutek in, čeprav ga je to spravilo v slabo voljo, se je navzven pretvarjal, da je 

vse v redu. Ob nenehnem povpraševanju prijatelja po mami je Benjamin postajal nekoliko 

jezen. Dedek je dal Benjaminu pomemben nasvet: da ni dobro žalosti in jeze zadrževati v 

sebi, saj to lahko privede do zdravstvenih težav. Povedal mu je, da se s pogovorom lahko 

osvobodimo strahov in rešujemo svoje težave. Benjamin se je bal, da bi se mama 

poškodovala, ko je poskušala, ali se je stanje njenih nog kaj izboljšalo. Ob maminih šalah je 

bil Benjamin vesel in se z njo smejal.  
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OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Stanje, zaradi katerega označimo mamo kot drugačno osebo, je multipla skleroza. 

 

Multipla skleroza je bolezen centralnega živčnega sistema, ob poslabšanju katere pride do 

propadanja ovojnice živčnih vlaken. Po živčnih vlaknih pošiljajo možgani električne signale 

in s tem nadzorujejo naše telo. Ker so živčna vlakna oškodovana, se električni signali 

prevajajo počasneje ali pa se prevajajo napačno. 

 

Za to bolezen še vedno ni znanega zdravila, zato nekateri bolniki sploh ne vedo, da jo imajo. 

Multipla skleroza se kaže v več simptomih. Eden najpogostejših simptomov multiple skleroze 

je utrujenost. Bolniku se lahko utrujenost pojavi neprekinjeno ali pa se, kot v primeru naše 

pravljice, pojavijo poslabšanja in izboljšanja, ki se ponavljajo. Eden pogostejših simptomov 

so tudi motnje občutljivosti. Koža postane manj občutljiva na dotik, pogosta pa sta tudi 

otrplost in mravljinčenje. Z multiplo sklerozo se pojavijo tudi težave z ravnotežjem in 

koordinacijo. Te težave se pojavijo, če bolezen prizadene male možgane. V primeru naše 

pravljice je imela Benjaminova mama težave z ravnotežjem. Ob poslabšanju ni mogla stati na 

eni nogi in hodila je s pomočjo bergel. Pri multipli sklerozi se pogosto pojavi tudi mišična 

zakrčenost, zlasti v nogah. Med prvimi simptomi te bolezni se pojavijo tudi motnje vida, ki se 

izražajo kot dvojni ali zamegljeni vid. Tudi v primeru naše pravljice ima mama težave z 

vidom, saj vse vidi dvojno. Z multiplo sklerozo se pojavijo tudi bolečine, predvsem v sklepih, 

in težave z odvajanjem vode ali zaprtje. V našem primeru je imela mama težave z odvajanjem 

vode, saj je nevede »pomočila« posteljo. Ostali simptomi multiple skleroze so tudi težave s 

spolnostjo, depresija in anksioznost ter kognitivne motnje (Aktivni, 2013). 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je otrok Benjamin. Stranski literarni liki so odrasle osebe in 

Benjaminov prijatelj, ki so poimenovani z imeni ter med seboj komunicirajo. Dogajanje je 

sintetično. Tema pravljice sta Benjamin in sprejemanje drugačnosti njegove mame, snov 

pravljice pa je, da so na svetu tudi drugačni. V pravljici zasledimo motive veselja, žalosti, 

sprememb, poslabšanja, pomoči, skrbi, materinstva, posebnosti in motiv učenja. Kraj 

dogajanja je v velikem mestu, natančneje v velikem stanovanju na podstrešju obnovljene stare 

hiše. Čas dogajanja ni določen. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. 

Pripovedovalec je tretjeosebni. 
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PRIMERJAVA OBEH PRAVLJIC 

 

Pri obeh slikanicah je oče omenjen le na začetku zgodbe, kasneje pa ga avtorici ne omenjata 

več. 

  

V obeh primerih bolezni je posledica pozabljivost, le da je v primeru pravljice Zakaj je babica 

jezna pozabljivost glavna posledica bolezni, pri drugi pravljici, Benjamin: Moja mama je 

posebna, pa je pozabljivost le ena izmed mnogih posledic bolezni. 

 

Pri obeh primerih imata drugačna lika težave s hojo, le da je v primeru prve pravljice v veliki 

meri razlog za te težave tudi starost, v primeru druge pravljice pa gre za situacijo, ki je nastala 

zaradi bolezni.  

 

V obeh primerih stanje drugačnega lika zelo vpliva na bližnje, predvsem na čustvenem 

področju. V obeh pravljicah želijo drugačnemu liku pomagati in v obeh pravljicah se drugačni 

lik izogiba pomoči, saj svojim bližnjim ne želi biti v napoto. 

 

Pravljica Zakaj je babica jezna se konča z odhodom babice v neznano, medtem ko se 

pravljica Benjamin: Moja mama je posebna konča s poboljšanjem maminega zdravja. 

 

PRIMERJAVA LITERARNE ANALIZE V PRAVLJICAH: 

V prvi pravljici, Zakaj je babica jezna, je glavni literarni lik poosebljena žival, v drugi 

pravljici, Benjamin: Moja mama je posebna, pa je glavni literarni lik otrok. V obeh pravljicah 

je dogajanje sintetično. Pravljici sta si podobni po temi, razlikujeta pa se po motivu. V prvi 

pravljici zasledimo motive jeze, žalosti, pozabljivosti, spreminjanja, v drugi pa motiv veselja, 

žalosti, sprememb, poslabšanja, pomoči in skrbi. Pri prvi pravljici je kraj dogajanja v 

Medvedjem gozdu v babičinem brlogu, pri drugi pravljici pa v velikem mestu, natančneje v 

velikem stanovanju na podstrešju obnovljene stare hiše. V obeh pravljicah je čas dogajanja 

nedoločen, le da pri prvi pravljici dogajanje obsega eno leto. V obeh pravljicah se dogajanje 

odvija dvoplastno v enem samem svetu, pripovedovalec pa je tretjeosebni.  
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4.3 PRIMERJAVA PRAVLJIC IZABELA: PRAVLJICA O PRINCESKI, KI 
JE JECLJALA IN TROUBLE AT RECESS 
 

4.3.1 IZABELA: PRAVLJICA O PRINCESKI, KI JE JECLJALA 
Avtorica: Beta Akerman 

Ilustratorka: Tereza Merlini 

Izdala: Fakulteta za socialno delo 

Za založbo: Borut Petrović Jesenovec 

Ljubljana, 2009 

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Princesi Izabeli so se vsi otroci posmehovali, ker je jecljala. V gradu so jo zaradi jecljanja 

nenehno opozarjali ali oštevali, bratje in sestre pa so jo zaradi tega izločili iz njihove igre. 

 

Slavček Izabeli pove, da ni nič narobe, če govori drugače, in da tudi ptice pojejo različno. Ko 

je Izabela pripovedovala slavčku pravljice, ni prav nič jecljala. Slavček Izabeli poudarja, da se 

ne sme pretvarjati, da je nekdo drug, in da je njeno govorjenje posebno. 

 

Izabelina rojstnodnevna želja je bila, da bi vsi jecljali. Tako so se vsi soočili s situacijo, v 

kateri je bila Izabela. Pred koncem njene rojstnodnevne zabave je na list papirja zapisala 

pravila, list pa so pribili na vrata gradu, da so ga lahko prebrali vsi. Na njem je pisalo: 1) da se 

ne posmehuj ljudem ki jecljalo, saj jih to užalosti; 2) da poslušaj ljudi, ki jecljajo, in jih zaradi 

tega 3) ne odganjaj stran; 4,5) da ljudem ki jecljajo, ne skači v besedo in ne poskušaj 

dokončati besed namesto njih; 6) da ne grajaj ljudi, ki jecljajo, saj se zaradi tega stanje ne bo 

spremenilo; 7) da se lahko igrajo tudi ljudje ki jecljajo, zato jih iz igre ne izločaj. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Drugačen lik v pravljici je Izabela. Od ostalih otrok se razlikuje po govoru, in sicer zaradi 

jecljanja. 

 

Izabela je bila tiha deklica, pa ne zato, ker ne bi želela govoriti, pač pa zato, ker so se ji zaradi 

govora posmehovali in jo celo oštevali. Kljub svojemu govoru je bila uporniška in se je želela 

vključevati v igro ostalih otrok, vendar je ti v igro niso sprejeli. Zaradi tega je bila Izabela 

zelo žalostna in se je umaknila na samo. Nesprejetje otrok jo je tako užalostilo, da se je 
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zjokala. Njeno žalost je opazil slavček, ki mu je Izabela razložila, da se boji govoriti, ker 

jeclja. Ob slavčku se je Izabela sprostila in mu pripovedovala pravljice. Ko je bila tako 

sproščena, ni Izabela prav nič jecljala in slavček je bil ponosen na njo. Slavček ji je razložil, 

da se med prijatelji ne more pretvarjati in uporabljati drugega glasu, da ne bi jecljala. Povedal 

ji je tudi, da je njen govor poseben.  

 

Izabela si je za svoj rojstni dan zaželela, da bi vsi jecljali, in tako so videli, kako se je ves čas 

počutila sama. Občutili so, kako je, če se jim vsi smejijo, če želijo besede dokončati namesto 

njih in če se ne želijo z njimi igrati. S to željo je Izabela želela svojim bratom in sestram 

pokazati, kako hudo ji je, ko tako ravnajo z njo. V solzah jim je povedala, da si želi, da bi jo 

imeli radi. Bratje in sestre so se ji zaradi svojega ravnanja opravičili. 

 

Na list papirja je Izabela napisala sedem pravil o tem, kako se obnašati, da se ljudje, ki 

jecljajo, ne bodo počutili izpostavljene. Med njimi je bilo zapisno zapisano tudi, da jo 

užalosti, če se ji posmehujejo. 

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Stanje, zaradi katerega je Izabela drugačna, je jecljanje. 

  

Pri jecljanju gre za težavo v govorni in jezikovni komunikaciji, ta težava pa zelo vpliva na 

posameznikovo samopodobo. 

 

Jecljanje se kaže v ponavljanju besed, zlogov, glasov, delov stavkov, v dodajanju delov besed 

ali celih besed in raznih fraz. Kljub temu, da ljudje, ki jecljajo, znajo besede naglašati 

pravilno, jih v svojem govoru navadno naglasijo narobe. Če pride do kloničnega krča glasil, 

lahko pride do blokade, in takrat se jim navadno govor popolnoma ustavi. Ljudem, ki jecljajo, 

se lahko pogosto dogaja, da nekontrolirano tleskajo z jezikom in odpirajo usta. Pri težjih 

oblikah jecljanja ljudje sogibajo z rokami in nogami.  

 

Ljudje s takim stanjem imajo strah pred druženjem in se izogibajo ljudem in različnim 

situacijam. Jecljajo vedno, ko je nekdo prisoten, zato to stanje lahko označimo kot socialno 

motnjo. Človek, ki jeclja, je po navadi zaprt v svoj svet in ima nizko samozavest in 

samopodobo. Svojo slabo samopodobo kaže v žalosti, strahu in sramu pred govorom, 

sramežljivosti, depresiji ... 
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Vzrokov za jecljanje je lahko več. Več kot 50  % je za jecljanje odgovorna dednost. 

Strokovnjaki so odkrili, da ljudem, ki jecljajo, možgani delujejo drugače. Jecljanje se 

najpogosteje pojavlja od drugega do petega leta starosti ter ob vstopu v šolo, kasneje pa je 

pojav jecljanja redkejši. Tudi v primeru naše pravljice je Izabela pričela jecljati kot mala 

deklica. 

 

O jecljanju govorimo takrat, ko poslušalec ni več pozoren na vsebino govora, temveč na način 

izrekanja besed, stavkov sogovorca.  

 

Ljudje, ki jecljajo, ne jecljajo, ko pojejo. Pri petju smo namreč sproščeni in pojemo z zrakom, 

ki ga izdihujemo. Ljudje, ki jecljajo, pa pri govoru vdihujejo, »vlečejo« zrak vase in zato ne 

morejo govoriti. Pri petju besedilo že poznamo in je manj zahtevno kot spontani govor. Tudi v 

primeru naše pravljice Izabela med petjem ni jecljala in je bila sproščena (Podbrežnik, 2012). 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je otrok princesa Izabela. Stranski literarni liki so odrasle osebe 

in Izabelini prijatelji ter sorodniki, ki so poimenovani z imeni ter med seboj komunicirajo. 

Dogajanje je sintetično. Tema pravljice je Izabela, ki jeclja, in sprejemanje drugačnosti, snov 

pravljice pa je, da so na svetu tudi drugačni. V pravljici zasledimo motive veselja, žalosti, 

nesprejetja, sprejetja, petja, starševstva, posebnosti in motiv igre. Kraj dogajanja je v velikem 

gradu, čas dogajanja pa ni določen. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. 

Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

4.3.2 TROUBLE AT RECESS (TEŽAVE Z JECLJANJEM) 
Avtorica: Jamie (8 let) 

Ilustratorka: Jamie 

Založba: Stuttering Foundation of America 

Memphis, 2008 

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Petletna Molly je imela veliko prijateljev. Bila je pridna v šoli, dobra športnica in dobra do 

svojih prijateljev. Včasih je Molly jecljala in, ko so jo prijatelji vprašali, zakaj jeclja, je rekla, 
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da ne ve in da je to verjetno prišlo z njenim rojstvom. Jecljanje včasih ni bilo tako opazno in 

niso vedeli, zakaj se občasno pojavlja. 

 

Molly je imela leto starejšo prijateljico Kate, ki je nosila slušni aparat, ki ji je pomagal, da je 

bolje slišala.  

 

Molly in Kate sta hodili v vrtec, kjer ju je vzgajala in čuvala gospa vzgojiteljica Conrad. Za 

vsak dan je imela dejavnost, s katero je zaposlila vsakega izmed otrok. Molly je morala 

prebrati zaposlitve po koledarju in medtem je zajecljala. To se ji v šoli ni še nikoli zgodilo in 

bala se je, da bo zaradi tega deležna zbadljivk svojih sovrstnikov.  

 

Med odmorom sta Molly in Kate vadile skakanje kolebnice, ko je mimo prišel Jim in se 

posmehoval Molly zaradi njenega jecljanja. Kate se je ob tem zelo razjezila, Molly pa je bila 

tako užaljena, da je odkorakala stran. Po odmoru sta povedali vzgojiteljici za Jimovo 

posmehovanje in vzgojiteljica mu je ukazala, naj se nikoli več ne posmehuje nikomur. Jim se 

je nato opravičil Molly. Kate se je zdelo to premilo in je želela, da Jim dobi hujšo kazen. 

Vzgojiteljica ji je rekla, naj se umiri in da stvar ni tako huda, vendar je to Molly »znotraj« 

zaznamovalo. Molly in Kate sta vzgojiteljico prosili za dovoljenje za izhod v pisarno h gospe 

Acrobat. Vzgojiteljica jima je dovolila. 

 

Ko sta prišli h gospe Acrobat, sta ji povedali za zbadanje, ki ga je bila deležna Molly. Sklenile 

so, da bodo pridobile informacije o jecljanju in naredile predstavitev pred Mollyjino skupino. 

Med zbiranjem podatkov se je Molly naučila, da smo si ljudje med seboj različni in da 

nekateri počnemo nekatere stvari boljše, druge slabše ter da ne vemo točnega vzroka za 

jecljanje. Naučila se je tudi, katere stvari pomagajo otrokom, ki jecljajo: 1) da poslušamo, kaj 

govorijo; 2) da se vzdržimo zbadanja, saj imamo vsi čustva; 3) da ni nič narobe, če kaj 

vprašamo glede jecljanja, važno je le, da vprašamo vljudno; 4) da jih obravnavamo tako kot 

vse ostale; 5) da ne dokončujemo besed namesto njih. 

 

Molly in Kate sta se dogovorili z vzgojiteljico za predstavitev. Med predstavitvijo je Jim zelo 

pozorno poslušal. Molly je med predstavitvijo nekoliko jecljala. Patolog za govor je v skupini 

pokazal posnetek o jecljanju. Ob koncu predstavitve je Molly vrstnikom odgovorila na 

vprašanja. Eno od vprašanj je bilo, kdaj je začela jecljati. Molly jim je odgovorila, da pri treh 

letih. Nekdo jo je tudi vprašal, kaj sta storila mama in oče, da sta ji pomagala. Molly je 
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odgovorila, da sta govorila počasneje, predvsem pa, da sta poslušala, kaj je rekla, in ne, kako 

je rekla.  

 

Nekateri otroci so med odmorom pritekli do Molly in ji povedali, da je imela odlično 

predstavitev. Molly se je to zdelo zelo dobro in počutila se je sprejeto. 

 

Po varstvu je Molly stekla domov, kjer je mami povedala za svojo predstavitev. Mami jo je 

objela in ji povedala, da je ponosna nanjo. Njen uspeh v skupini sta proslavili v 

nakupovalnem centru. Zvečer pove Molly svojemu očetu, kako pogumna je bila. Tudi oče ji 

pove, da je ponosen nanjo in da je tudi sam jecljal, ko je bil mlajši. Molly in oče sta se 

pogovarjala o jecljanju, ko ju je prekinila mama in rekla, da je čas za počitek. Molly je vedela, 

da lahko z očetom govori o vsem, celo o jecljanju. Veselila se je naslednjega dne, saj je ni bilo 

več strah, če bo pred skupino jecljala.  

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

V tej pravljici predstavlja drugačni lik deklica Molly, ki jeclja. 

 

Molly se je v šoli počutila grozno, ker je otroci še niso slišali jecljati. Bala se je, da jo bodo 

zaradi tega zbadali. Ko se ji je zgodilo, da je v skupini zajecljala, se ji je fant po imenu Jim 

posmehoval in to jo je zelo užalostilo.  

 

Bila je vesela, da je lahko imela predstavitev pred skupino in jim razložila, kako se počuti ob 

njihovem posmehovanju. Tokrat je ni motilo, da je pred ostalimi otroki jecljala. Na 

predstavitvi jim je povedala, da ji pomaga, če jo poslušajo in so prijazni do nje ter če jo 

obravnavajo kot vse ostale. Razložila jim je tudi, da jo moti, če med njenim jecljanjem 

gledajo stran, če ji govorijo, naj upočasni govorjenje oziroma ji skačejo v besedo, in če se iz 

nje norčujejo. Ko so ji ostali otroci povedali, da je bila njena predstavitev zelo dobra, se je 

Molly počutila srečno, sprejeto in pogumno. Navdušena je pričakovala naslednji dan in se ni 

več bala, da bi pred ostalimi otroki jecljala. 

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Prav tako kot v primeru pravljice Izabela: Pravljica o princeski, ki je jecljala, je tudi v 

primeru te pravljice drugačen lik mala deklica, ki jeclja. Ime ji je Molly in jeclja predvsem, ko 

mora spregovoriti pred skupino sovrstnikov.  
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Drugačno stanje smo opisali že pri pravljici Izabela: Pravljica o princeski, ki jeclja. 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je otrok, petletna Molly. Stranski literarni liki so odrasle osebe 

in Mollyini prijatelji, ki so poimenovani z imeni ter med seboj komunicirajo. Dogajanje je 

sintetično. Tema pravljice je Molly, ki jeclja, in sprejemanje drugačnosti, snov pravljice pa je, 

da so na svetu tudi drugačni. V pravljici zasledimo motive veselja, žalosti, nesprejetja, 

sprejetja, pomoči, starševstva, posebnosti in motiv igre. Kraj dogajanja je v vrtcu, čas 

dogajanja pa ni določen. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. 

Pripovedovalec je tretjeosebni. 

PRIMERJAVA OBEH PRAVLJIC 

 
V obeh pravljicah sta prisotni družini. V prvi pravljici, Izabela: Pravljica o princeski, ki je 

jecljala, so prisotni mama, oče, bratje in sestre, medtem ko v drugi pravljici, Trouble at 

recess, poleg mame in očeta ni prisotnih bratov in sester.  

 

Obe deklici je posmehovanje in izločanje zaradi jecljanja hudo prizadelo in sta se ob tem 

počutili užaljeno. Pri prvi pravljici se rešitve za okolico, da se ji ta ne bi več posmehovala, 

domisli deklica sama, medtem ko v drugi pravljici deklici pomagata najboljša prijateljica in 

učiteljica. 

 

Obe deklici izdelata list pravil o tem, kako se obnašati do ljudi, ki jecljajo. Obe deklici na list 

zapišeta, naj poslušajo osebo, ki jeclja, in naj ji med govorom ne skačejo v besedo. Molly na 

svoj list pravil zapiše še, naj bodo do osebe, ki jeclja, prijazni, naj jo obravnavajo kot vse 

ostale, naj ob pogovoru ne gledajo stran, naj upočasnijo govor in naj se iz osebe, ki jeclja, ne 

norčujejo. Izabela pa na svojem list pravil zapiše še, naj se osebi, ki jeclja, ne posmehujejo, 

naj je ne odganjajo stran, naj ne ugibajo besed, ki jih skušajo povedati, in naj jih ne izločajo iz 

igre, saj je igra za vse. Molly o jecljanju in svojih občutkih spregovori pred skupino 

sovrstnikov, medtem ko Izabela svoje brate in sestre postavi v situacijo, da morajo sami 

jecljati in uvidijo, kako se je počutila. Molly svoj list s pravili pokaže v skupini, ko jim 

predstavi svojo težavo, Izabelin list pravil pa je pribit na grajskih vratih, da ga lahko preberejo 

vsi v svojem kraljestvu. 
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Ko oba lika v pravljicah spregovorita okolici, kako se počutita, ju okolica sprejme. 

 

PRIMERJAVA LITERARNE ANALIZE V PRAVLJICAH: 

V obeh pravljicah je glavni literarni lik otrok. V prvi je to princeska Izabela, v drugi pa 

petletna Molly. V obeh pravljicah je dogajanje sintetično. Pravljici sta si podobni po temi in 

motivu. Pri prvi pravljici je kraj dogajanja v velikem gradu, pri drugi pravljici pa vrtcu. V 

obeh pravljicah je čas dogajanja nedoločen. V obeh pravljicah se dogajanje odvija dvoplastno 

v enem samem svetu, pripovedovalec pa je tretjeosebni.  

 

4.4 PRIMERJAVA PRAVLJIC SRČEK ZA NINO IN USOA, PRIŠLA SI 
KOT PTICA 

4.4.1 SRČEK ZA NINO 
Avtorica: Jelka Pogačnik 

Ilustratorka: Anka Luger-Peroci 

Založba: Mladinska knjiga 

Ljubljana, 1993 

 
KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Zgodba se začne s pogovorom med hčerjo in njeno mamo o tem, kako zelo si hčer želi otroka. 

Mama ji razloži, da vse pride ob pravem času in da pozna prijateljico, ki si je leta in leta 

zaman želela biti mama. Pa ji je predlagala, da skupaj z možem otroka posvojita, in za to sta 

se tudi odločila.  

 

Ko je zazvonil telefon in se je na nasprotni strani oglasila prijazna socialna delavka in v 

slušalko povedala, da se je rodila deklica in da bosta postala starša, se jima je izpolnila 

največja želja. Postala sta starša. Nekaj časa sta jo obiskovala, da so se bolje spoznali, nato pa 

sta jo lahko odpeljala domov. 

 

Mama je bila učiteljica v šoli in zelo je bila navezana na svoje učence, prav tako pa tudi 

učenci nanjo. Ko jim je zaupala, da sta s partnerjem dobila deklico in bo nekaj časa odsotna, 

so bili učenci žalostni, hkrati pa tudi veseli, ker je bila srečna. 
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Ninino odraščanje in njene prve korake, prve besede, srečanja s prijatelji, prve stavke je mama 

skrbno zapisovala v dnevnik.  

 

Zgodilo se je, da je Ninina mama zanosila in Nino pripravila na to, da se jim bo pridružil 

bratec. Nina je bila zraven skozi mamino nosečnost. Zanimalo jo je, če je tudi ona rastla v 

njenem trebuhu. Mama ji je povedala, da jo je rodila druga ženska in da ni mogla skrbeti 

zanjo, zato je dobila drugo mamo in očeta. Povedala ji je tudi, da ni rasla v njenem trebuhu, 

pač pa v njenem srcu. Nina je dejstvo, da je posvojena, sprejela, kljub temu pa se je 

spraševala, kdo je njena biološka mama.  

 

Vsi skupaj so zbrali ime za bratca in Nina ga je lahko videla že naslednji dan po njegovem 

rojstvu. Svojega bratca je zelo lepo sprejela. Mama je nadaljevala dnevnik in vanj pisala vse 

dogodivščine, izlete, novosti, ki so jih doživeli skupaj. Hči Nina in sin Miha sta predstavljala 

največjo srečo za starša, ki sta si želela otrok, pa jih sprva nista mogla imeti. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Nina predstavlja drugačen lik v pravljici, saj je deklica, ki je bila posvojena. Starša sta jo 

posvojila, ker sta si zelo želela imeti otrok, vendar jih nista mogla imeti, vsaj tako sta mislila. 

 

Ko je mama prvič nahranila Nino, je Nina od ugodja zaspala. Ko je bila še v porodnišnici in 

njenih novih staršev ni bilo ves čas ob njej, ju je pogrešala in je jokala. Umirila se je šele, ko 

sta prišla in sta jo vzela v naročje. V toplini in sprejetju svojih staršev je rasla in bila je zelo 

ljubljena. 

 

Svojo ljubezen do staršev je Nina izražala med igro. Večkrat je poljubila, pobožala in objela 

svojo mater. Ob igranju s starši je od ugodja vriskala.  

 

Ko je izvedela, da bo dobila bratca, je bila zadovoljna. Skrbelo jo je, da mamo boli, ko se 

bratec premika v trebuhu, vendar jo je mama potolažila, da je premikanje povsem neboleče. 

Ko je z roko začutila premikanje bratca, je postala navdušena in vznemirjena. Z bratcem je 

navezala tesen stik že v času, ko je bil še v trebuhu. 

 



41 
 

Nina je bila radovedna, če je tudi ona tako prišla na svet. Mama ji je povedala, da je ni nosila 

v trebuhu, pač pa v svojem srčku. Ob tem je Nina postala zelo čustvena in poljubila svojo 

mater.  

 

Ko se je rodil Ninin brat Miha, je bila Nina nekoliko ljubosumna nanj. To je povedala, ko je 

mama dojila Miha. Nina objasni, da je ljubosumna zato, ker mama sedaj ni popolnoma njena.  

 

Nina se sprašuje, zakaj jo njena biološka mati ni obdržala, in njena mati ji razloži, da je ni 

mogla. Drugi razlog pa je bil, da sta si jo z očkom tako želela. 

 

Zelo pomembna lika v tej pravljici sta bila tudi mati in oče, ki sta za posvojeno deklico Nino 

skrbela. Mama je vznemirjena in polna pričakovanja čakala na telefonski klic iz porodnišnice. 

Ob tem ji je srce zelo hitro bilo. Ko je zazvonil telefon in je izvedela, da sta z možem postala 

starša, je bila neizmerno srečna. Vedela sta, da bosta svoji hčeri nudila varnost, toplino in vse 

potrebno, da bo deklica vesela in pogumna. Rekla sta si, da ji bosta vedno na voljo, ko ju bo 

potrebovala. Z rojstvom Nine se jima je izpolnila največja želja.  

 

Mama je delala v šoli kot učiteljica in z učenci so bili tesno povezani. Delili so si vesele in 

žalostne trenutke, se potolažili med seboj in si pomagali v stiski. Ko so učenci izvedeli, da za 

nekaj časa odhaja, so bili žalostni in hkrati veseli, saj se ji je izpolnila največja želja. 

 

Preden so Nino pripeljali domov iz porodnišnice, sta se mama in oče pozanimala o vsem in si 

vse skrbno pripravila ter zabeležila, da Nini ne bo ničesar manjkalo. Ko sta bila v porodnišnici 

in sta prvič videla svojo hči, sta ji povedala, da jo imata zelo rada. Mama si je v spomin 

utrnila Ninino podobo in od tedaj je Nina postala del nje. Očka jo je s tremo odnesel domov iz 

porodnišnice. Doma je bil vsak preživeti dan z njuno hčerjo najlepši. Njuna želja je bila, da bi 

lahko dala Nini čim več moči, da se bo v življenju lahko soočala z ovirami in jih 

premagovala. Hkrati pa sta si želela, da Nina ve, da lahko vsakič, ko bo mislila, da ima 

premalo moči, pride domov po novo. 

 

Da bi Nina lahko delila svoje veselje in žalost s kom, sta se odločila, da bosta posvojila še 

bratca ali sestrico. Posvojitev ni bila potrebna, saj je v maminem trebuhu že začel rasti »mali 

mehurček«.  
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OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Drugačno stanje, ki ga v pravljici Srček za Nino označimo, je posvojitev. 

 

Posvojitev je pravna ureditev, ki jo v naši državi ureja pravni list Zakon o zakonski zvezi in 

družinskih razmerah. Ta list določa popolno posvojitev, s katero se otrok posvojenec popolno 

loči od bioloških staršev in preide v rejniško družino. Posvojitve ni možno razveljaviti, starši, 

ki so otroka posvojili, pa se zapišejo kot starši posvojenca v matični register. Otroka ne more 

posvojiti oseba, manjša od 18 let, razen v izjemnih primerih, ko ugotovijo, da bi posvojitev 

otroku koristila. Posvojitelja morata biti zakonca, v nasprotnem primeru otroka posvoji le ena 

oseba. Posvojitev znotraj sorodstvenih vezi ni mogoča. V naši državi o posvojitvi odločajo 

centri za socialno delo, ki ugotovijo, ali zakonca oziroma posamezni posvojitelj ustrezajo 

pogojem, ali so njuni/njegovi motivi primerni in ali so primerne njune/njegove osebne 

lastnosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). 

 

Roditeljice, ki so svojega otroka oddale v posvojitev, naša družba v večini diskriminira. Te 

ženske so navadno v družbi zaznamovane, ker so dale otroka v posvojitev in so se mu 

odpovedale. Čeprav ima večina posameznic osebno stisko in utemeljene vzroke za posvojitev 

ter je bilo potrebno za ta korak ogromno poguma tudi z njihove strani, si zaradi družbe o tem 

navadno ne upajo spregovoriti, zato se čustvena bolečina v njih dodatno stopnjuje (Bevc, 

1999). 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je otrok Nina. Stranski literarni liki so odrasle osebe, ki so 

poimenovani z imeni ter med seboj komunicirajo. Dogajanje je sintetično. Temi pravljice sta 

Nina in posvojitev, snov pravljice pa je, da so na svetu tudi drugačne družine. V pravljici 

zasledimo motive veselja, sprejetja, pomoči, rojstva, starševstva, posvojitve, posebnosti in 

motiv igre. Kraji dogajanja so pot med njivami in travniki, dom, šola in porodnišnica. Čas 

dogajanja ni določen. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. Pripovedovalec je 

tretjeosebni. 

 

4.4.2 USOA, PRIŠLA SI KOT PTICA 
Avtor: Zubizareta Patxi 

Ilustratorka: Elena Odriozola 

Založba: Malinc 
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Ljubljana, 2012 

 
KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Usoa je z letalom priletela iz Afrike v Evropo, kjer jo je posvojila evropska družina. S seboj ni 

imela prtljage, le pismo mame. Pilot letala je bil nad deklico tako navdušen, da sta jo z ženo 

posvojila in zelo lepo skrbela zanjo. 

 

Učiteljica v šoli razlaga otrokom o kukavici, ki je prav tako kot Usoa spomladi priletela iz 

Afrike. Pravi, da so kukavice lene in da ne želijo skrbeti za svoje mladiče, zato jih podtaknejo 

v gnezda drugih ptic, kjer te skrbijo za njih. Usoa je bila ob vzgojiteljičinih besedah žalostna 

in ni razumela, kako lahko učiteljica tako govori o kukavici. Spraševala se je, ali je njena 

mama tudi kakor kukavica. Pravi si, da je imela kukavica verjetno razloge, da je svoje 

mladiče podtaknila v druga gnezda. 

 

Usoa ni imela samo ene mame, imela je dve. Mamo od tukaj, s katero živi, in mamo od tam, 

od koder je prišla. Mama od tam Usoi razloži, zakaj odrašča pri drugi družini. V pismu ji 

pove, da je bila v Afriki vojna in zaradi tega huda lakota in da je prodala bogate okle slona 

svojega dedka, da ji je lahko kupila letalsko karto, preden so letališče napadli. Vedela je, da 

bo imela tako več možnosti za preživetje in da ji ne bo potrebno živeti v lakoti, saj je bila 

prepričana, da jo bo k sebi vzela kakšna družina v državi, kjer je mir in ni lakote. Mama od 

tam v pismu zapiše, da je njeno pravo ime Kasai in da jo ima rajši kot vse drugo na svetu. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Usoa je afriška deklica, ki jo je posvojila evropska družina. 

  

Usoa je žalostna, vznemirjena in resna zaradi učiteljičinega nepremišljenega govorjenja o 

ravnanju kukavice. Sprašuje se, kako lahko vzgojiteljica tako govori o ravnanju kukavice, če 

ne pozna namena njenega ravnanja.  

 

Ko je kukavica zakukala, se je Usoa počutila pomirjeno, saj je imela v žepu denar. To pa je 

pomenilo, da bodo imeli v družini denar čez celo leto. 

 

Usoa je bila zaskrbljena, saj je bila trdno prepričana, da njena mama ni pretkana, nesramna ali 

lena kot kukavica. To jo je zelo žalostilo. Ve, da je mama iz Afrike dobra in da jo ima zelo 
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rada, in prav tako ve, da je mama od tukaj dobra in lepo skrbi za njo, zato ima tudi njo zelo 

rada. Ob prebiranja pisma, ki ji ga je dala mama iz Afrike, je jokala. 

 

Usoa je bila pomirjena, ko jo je pilot odpeljal k sebi domov in ji priskrbel dom, v katerem je 

bila ljubljena. 

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Prav tako kot v pravljici Srček za Nino je tudi v pravljici Usoa, prišla si kot ptica drugačno 

stanje posvojitev.  

 

Za razliko od prejšnje pravljice gre v tej za posvojitev iz tujine, zato bomo tukaj navedli nekaj 

podatkov o tem, kako pri nas poteka posvojitev otrok iz tujine. Postopek posvojitve otroka iz 

tujine je s strani slovenskih organov isti. Prav tako se par oziroma posameznik, ki želi otroka 

posvojiti, prijavi na center za socialno delo z željo, da otroka posvoji. Sledi isti postopek kot v 

primeru, da posvojitelji želijo posvojiti otroka iz Republike Slovenije. Ta postopek sem 

opisala pri opisu drugačnega stanja pri pravljici Srček za Nino. Posvojitelji lahko posvojijo 

otroka iz tiste tuje države, ki je, prav tako kot naša država, ratificirala in podpisala Konvencijo 

o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti). 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je otrok Usoa. Stranski literarni liki so odrasle osebe, ki med 

seboj komunicirajo. Dogajanje je sintetično. Temi pravljice sta Usoa in njena posvojitev, snov 

pravljice pa je, da so na svetu tudi drugačne družine. V pravljici zasledimo motive žalosti, 

primerjave, kukavice, vojne, materinstva, potovanja, starševstva, posvojitve in motiv 

posebnosti. Kraj dogajanja je v Evropi v šoli in doma, čas dogajanja pa je med vojno. 

Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu. Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

PRIMERJAVA OBEH PRAVLJIC 

V primeru prve pravljice, Srček za Nino, je postopek posvojitve, pričakovanje otroka, skrb za 

otroka veliko bolj podrobno opisan kot v primeru druge pravljice, Usoa, prišla si kot ptica.  

 



45 
 

V obeh pravljicah sta omenjena oba posvojitelja, mama in oče. Pri prvi pravljici sta starša 

načrtovala posvojitev otroka, pri drugi pa je bila posvojitev splet okoliščin, ko se je Usoa 

znašla na letalu in ni vedela, kam gre, ter je pilotu letala tako prirasla k srcu, da se jo odločita 

z ženo posvojiti.  

 

Nina je prišla k svojim posvojiteljem kot dojenček, zato se svoje biološke matere ne spominja. 

Usoa pa je prišla k posvojiteljem kot deklica, zato se svoje biološke mame spominja. Biološki 

oče ni omenjen v nobeni od pravljic. Nina se sprašuje, kdo je njena biološka mati, Usoa pa se 

svoje biološke matere spominja. Obe deklici se sprašujeta, zakaj ju je biološka mati zapustila. 

V primeru prve pravljice razlog ni znan, v primeru druge pravljice pa so bile razlog za oddajo 

otroka okoliščine – vojna in lakota. Obe deklici imata zelo radi starše v novi družini in pri 

obeh deklicah posvojitelji zelo lepo skrbijo za njiju. 

 

PRIMERJAVA LITERARNE ANALIZE V PRAVLJICAH: 

V obeh pravljicah je glavni literarni lik otrok. V prvi pravljici je to Nina, v drugi pa afriška 

deklica Usoa. V obeh pravljicah je dogajanje sintetično. Pravljici sta si podobni po temi, 

razlikujeta pa se po motivu. V pravljici Srček za Nino prevladujejo motivi veselja, sprejetja 

nove družine, v drugi pravljici pa prevladuje motiv žalosti. Pri prvi pravljici so kraji dogajanja 

v šoli, porodnišnici in doma, pri drugi pravljici pa v Evropi doma in v šoli. V prvi pravljici je 

čas dogajanja nedoločen, v drugi pravljici pa je čas dogajanja med vojno v Afriki. V obeh 

pravljicah se dogajanje odvija dvoplastno v enem samem svetu, pripovedovalec pa je 

tretjeosebni.  

 

 

4.5 PRIMERJAVA PRAVLJIC KAKO STA BIBI IN GUSTI PREGANJALA 
ŽALOST IN JONA IN PRESTRAŠENI HLADILNIK 
 

4.5.1 KAKO STA BIBI IN GUSTI PREGANJALA ŽALOST 
Avtorica: Ida Mlakar 

Ilustratorka: Kristina Krhin 

Založba: Didakta 

Radovljica, 2004 

 
KRATEK POVZETEK VSEBINE: 
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Bibi in Gusti sta bila pujska, ki sta s pomočjo milnih mehurčkov, čaja in piškotov preganjala 

žalost. 

 

Bibi je šlo vse narobe, zato je mislila, da se je »prehladila v srce« in da je za prehlad kriva 

žalost. Od žalosti se ji je pričel čudno tresti rilček in ni mogla več odgovarjati. Gusti se je 

domislil, da žalosti ne smeta negovati, saj se bo tako zasidrala v Bibi in ne bo hotela več oditi. 

Vendar Bibi se s svojo žalostjo ni premaknila.  

 

Gusti se je domislil, s čim bo pregnal žalost iz Bibi in jo spravil v dobro voljo. Vzel je 

stebelce regratove lučke in naročil Bibi, naj vanj piha kar se da močno. Iz njega je prišel 

ogromen milni mehurček in Bibi je od navdušenja lovila sapo. Gusti ji je rekel, da je v 

mehurčku ujeta žalost, ki sta jo odpihnila. 

 

Zatem sta spila topel čaj in pojedla nekaj piškotov. Bibi je Gustija poljubila na lice in mu 

povedala, da to pomaga, če imaš »prehlajeno srce«. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Bibi predstavlja drugačen lik v pravljici zaradi žalosti, ki se je zasidrala v njej. Bila je kot 

kupček nesreče, ker ji je šlo vse narobe. Zaradi žalosti se ji je tresel smrček in zaradi tega ni 

mogla več odgovarjati na vprašanja. 

 

Ko je napihnila milni mehurček, je bila navdušena. Bila je olajšana, ko sta z Gustijem 

odpihnila žalost.  

 

Gusti je bil Bibin pravi prijatelj, saj ga je zanjo pošteno skrbelo. V skrbeh je bil, ker je Bibi že 

petkrat kihnila in običajno, ko se to zgodi, Bibi zboli. Ko je bila žalostna, je z njo čustvoval, 

vendar tudi poskrbel, da je Bibi postala dobre volje in da je prehlad čim prej minil. 

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Žalosti ne moremo označiti kot drugačno stanje. Gre za čustvo, ki ga vsak od nas v svojem 

življenju večkrat doživlja. Vtem primeru bi lahko rekli, da je žalost začasno drugačno stanje. 

 

Žalost je čustvo, definirano kot nasprotje veselja. Doživljanje žalosti se razlikuje glede na 

starost in spol. Različne osebe različno intenzivno doživljajo žalost (Smrtnik Vitulić, 2007).  
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Žalost različno stari ljudje različno doživljajo, npr. sedemletni otroci doživljajo žalost 

močneje kot malčki. Razumejo jo kot del njihove osebnosti, ki je stalen in trajen. V večini 

primerih je žalost pogojena s preteklostjo, v redkejših pa s prihodnostjo (Levenson, 2011). 

 

Raziskave po svetu so pokazale, da ženski spol žalost doživlja intenzivnejše in dlje časa kot 

moški spol. 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je poosebljena žival pujsa Bibi. Stranski literarni lik je prav tako 

poosebljena žival in z glavnim likom med seboj komunicirata. Dogajanje je sintetično. Tema 

pravljice je odganjanje žalosti, snov pravljice pa je, da si prijatelji med seboj pomagajo. V 

pravljici zasledimo motive žalosti, sočutja, veselja, prijateljstva, ljubezni, srca, poljuba in 

motiv igre. Kraj dogajanja je v hiši, čas dogajanja pa ni določen. Dogajanje se odvija 

dvoplastno v enem samem svetu. Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

4.5.2 JONA IN PRESTRAŠENI HLADILNIK 
Avtor: Juan Kruiz Ingerabide 

Ilustrator: Mikel Valverde 

Založba: Malinc 

Medvode, 2012  

 

KRATEK POVZETEK VSEBINE: 

Jona je triletni deček, ki je ostal sam doma, ker je morala mama po nakupih. Ko se znajde sam 

v kuhinji, se prestraši in srce mu začne zelo močno utripati. Od strahu se mu začnejo tresti 

tudi dlani.  

 

Ko Jona pogleda hladilnik, vidi, da se tudi ta močno trese. Ker se tako zelo boji, si zakrije oči, 

ko pa pokuka med prsti, se hladilnik preneha tresti. Menil je, da se je hladilnik stresel, ker je 

bilo strah tudi njega. Razmišljal je, česa bi se lahko hladilnik bal, in prišel do ugotovitve, da 

se hladilnik boji volka, ki je zaprt v njem in mu bo pojedel vso hrano. Te misli se tako 

prestraši, da steče v svojo sobo, se skrije pod posteljo in si zatisne ušesa. 
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Čez čas pri vratih zasliši hrup in korake in to ga na smrt prestraši. Bila je njegova mama in, ko 

ga pokliče, Jona steče k njej in ji pove, kaj se je dogajalo, ko je bila odsotna. Mama odpre 

hladilnik in Jonu pokaže, da v njem ni volka in da se hladilnik stresel, ker se je ustavil motor. 

Ko je Jona sam preskusil delovanje motorja na hladilniku, se je povsem pomiril. 

 

PREDSTAVITEV »DRUGAČNEGA« LITERARNEGA LIKA: 

Drugačen lik v pravljici predstavlja Jona, v Jonovi domišljiji pa tudi hladilnik. Drugačna od 

ostalih sta v tem, da sta zelo prestrašena. 

 

Jona je bil prestrašen, ker je bil sam doma. Ustrašil se je hladilnika, ker se je ta stresel, nato pa 

si je mislil, da se je hladilnik verjetno stresel, ker se tudi on njega boji.  

 

Ob misli, da je v hladilniku volk, se je Jona tako prestrašil, da je stekel v svojo sobo in se skril 

pod posteljo. Z rokami si je pokril ušesa, da ne bi slišal strašnih zvokov.  

 

Ko je zaslišal korake in hrup na hodniku, se je na smrt prestrašil. Ko je prišla domov mama, ji 

je povedal, da se tudi hladilnik trese od strahu, ker je v njem zaprt volk. Mama mu je 

povedala, da se je hladilnik stresel zato, ker se je ustavilo delovanje motorja, in ko se je Jona 

sam prepričal, kako deluje motor na hladilniku, se je popolnoma pomiril. 

 

OPIS DRUGAČNEGA STANJA: 

Prav tako kot žalost tudi strahu ne moremo opisati kot drugačno stanje. Lahko ga opišemo kot 

drugačno začasno stanje, ki se pojavi in mine. Strah je eno od osnovnih čustev vsakega 

človeka. 

 

Ko se počutimo ogroženega, nas je strah. Strah je reakcija na nevarnost. Strah je lahko tako 

intenziven, da privede do nepremičnosti telesa. Pogosto je povezan z begom (Smrtnik Vitulić, 

2007). 

 

LITERARNA ANALIZA: 

Glavni literarni lik v pravljici je otrok, triletni Jona. Stranski literarni liki so odrasla oseba, 

predmet in namišljena žival volk. Dogajanje je sintetično. Tema pravljice je premagovanje 

strahu. V pravljici zasledimo motive strahu, hladilnika, volka, spoznanja, materinstva. Kraj 
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dogajanja je v hiši, natančneje v kuhinji, čas dogajanja pa ni določen. Dogajanje se odvija 

dvoplastno v enem samem svetu. Pripovedovalec je tretjeosebni. 

 

PRIMERJAVA OBEH PRAVLJIC 
  

Pri obeh pravljicah gre za močno doživljanje enega od osnovnih čustev. V primeru prve 

pravljice je to čustvo žalost, v primeru druge pravljice pa strah. 

 

V prvi pravljici ni omenjen noben od staršev. Gre za prijateljsko vez med Bibi in Gustijem. V 

drugem primeru gre za odnos med materjo in sinom, oče pa v slikanici ni omenjen. Ravnanje 

mame, ki je pustila triletnega otroka samega v stanovanju, je neodgovorno. 

 

V obeh pravljicah pomaga osebi, da to čustvo izgine, druga oseba. V prvi pravljici Gusti 

pomaga Bibi odpraviti žalost s pihanjem milnih mehurčkov, v drugi pravljici pa se Jona 

pomiri in ga ni več strah, ko se mama vrne iz trgovine in mu razloži, zakaj se je hladilnik 

tresel.  

 

PRIMERJAVA LITERARNE ANALIZE V PRAVLJICAH: 

V pravljici Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost je glavni literarni lik poosebljena žival, v 

pravljici Jona in prestrašeni hladilnik pa je glavni literarni lik otrok. V obeh pravljicah je 

dogajanje sintetično. Pravljici se razlikujeta po temi in motivu. V prvi pravljici je tema 

preganjane žalosti, v drugi pa premagovanje strahu. V prvi pravljici zasledimo motive žalosti 

in prijateljstva, v drugi pravljici pa prevladuje motiv strahu. Pri obeh pravljicah je kraj 

dogajanja hiša, čas dogajanja pa ni določen. V obeh pravljicah se dogajanje odvija dvoplastno 

v enem samem svetu, pripovedovalec pa je tretjeosebni.  
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5 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 
 
V tem delu diplomske naloge smo ugotovili, da tematika drugačnosti na področju otrok ne 

obsega le otrok s posebnimi potrebami, temveč je tematika drugačnosti zelo širok pojem, ki je 

tesno povezan s strpnostjo in stereotipi ter predsodki. 

 

V današnjem času poznamo veliko mladinskih otroških književnih del, ki v svoji vsebini 

predstavljajo drugačnost prek drugačnega literarnega lika. Te pravljice so vzgojiteljem, 

staršem, osebam, ki delajo z otroki, v veliko pomoč, da otrokom prek poučne, pa vendarle 

domišljijske vsebine, razložijo, kaj pomeni drugačnost. 

 

V diplomskem delu smo primerjali pravljice slovenskih in tujih avtorjev glede na podobnost 

tematike pravljice. Tematika pravljic se je navezovala na tematiko drugačnosti. S tem smo 

želeli ugotoviti, kateri avtorji so kakovostnejši. Glede na analizo pravljic smo ugotovili, da 

poreklo avtorja ne odloča o kakovosti literarnega besedila in vsebine. Ugotovili smo tudi, da h 

kakovostnim pravljicam sodijo tudi kakovostne slikanice.  

 

Številne pravljice slovenskih in tujih avtorjev so si med seboj zelo podobne. To smo v našem 

primeru ugotovili pri primerjavi med pravljicama Veveriček posebne sorte in Muca Rozalinda 

ter med pravljicama Izabela: Pravljica o princeski, ki je jecljala in Trouble of recess.  
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6 EMPIRIČNI DEL 
 

6.1 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako so vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev oziroma 

osebe, ki so vključene v vzgojo otrok, seznanjeni s tematiko drugačnosti.  

Želeli smo ugotoviti, s pomočjo kakšnih metod otrokom predstavijo tematiko drugačnosti in 

kako otroke učijo strpnosti do drugačnosti.  

V zavodih, domovih in drugih ustanovah za otroke s posebnimi potrebami je bilo ob koncu 

leta 2013 v oskrbi skoraj 2  % več otrok kot leto poprej (Statistični urad Republike Slovenije). 

Ob tem podatku smo ugotovili, da število drugačnih otrok narašča, in v raziskavi smo želeli 

ugotoviti, koliko zaposlenih se je že srečalo s prisotnostjo drugačnega otroka v skupini. S 

pomočjo raziskave smo želeli izvedeti tudi, kako je drugačen otrok sprejel svoje sovrstnike in 

kako so se otroci obnašali do drugačnega otroka v skupini. 

Ker se naše diplomsko delo nanaša na pravljice s tematiko drugačnosti, smo v raziskavi želeli 

odkriti tudi, ali zaposleni uporabljajo pravljice za predstavitev tematike drugačnosti ter kako 

izberejo ustrezno pravljico. Vprašali smo jih tudi, ali pri izbiri pravljice igra pomembno vlogo 

podatek, ali je pravljica delo slovenskega ali tujega avtorja. 

6.2 CILJI RAZISKAVE 

Moji cilji raziskave so: 

• Ugotoviti, kaj si zaposleni predstavljajo pod besedo drugačen otrok. 

• Ugotoviti, koliko zaposlenih vzgojiteljic, pomočnic itd. je imelo v svoji skupini 

drugačnega otroka in ali se jim zdi bolje, da drugačen otrok obiskuje javno ustanovo 

(vrtec) ali zavod oziroma ustanovo za otroke s posebnimi potrebami. 

• Predstaviti njihovo utemeljitev, zakaj menijo, da je bolje, da drugačen otrok obiskuje 

javno ustanovo namesto zavoda, ustanove za otroka s posebnimi potrebami, oziroma 

obratno. 

• Ugotoviti, kakšne metode dela so uporabili pri predstavitvi tematike drugačnosti 

otrokom. 
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• Ugotoviti, kako se je drugačen otrok obnašal do svojih sovrstnikov in kako so ostali 

otroci sprejeli drugačnega otroka. 

• Ugotoviti, koliko zaposlenih si je pri predstavitvi tematike drugačnosti otrokom 

pomagalo s pravljicami in na kakšen način so izbirali pravljico ter ali je bilo 

pomembno, ali je pravljica delo slovenskega ali tujega avtorja. 

 

6.3 HIPOTEZE 

Glede na cilje, ki smo si jih zastavili, smo postavili naslednje hipoteze, ki smo jih želeli s 

pomočjo vprašalnika potrditi oziroma zavreči.  

H1: Besedna zveza drugačen otrok obsega otroke drugačnega videza, otroke iz drugačnega 

okolja, otroke s posebnimi potrebami … 

H2: Glede na to, da število otrok s posebnimi potrebami narašča, je imela večina pomočnic, 

vzgojiteljic in drugih zaposlenih, ki delajo z otroki, v svoji skupini drugačnega otroka. Večina 

jih je mnenja, da bi moral biti drugačen otrok vpisan v javno ustanovo (vrtec). 

H3: Večina zaposlenih je mnenja, da je bolje, da je otrok vpisan v javno ustanovo (vrtec), saj 

je to bolje zanj in za ostale otroke. Drugačen otrok se nauči strpnosti do sovrstnikov, ostali 

otroci pa se naučijo strpnosti do drugačnega. 

H4: Večina zaposlenih je tematiko drugačnosti otrokom predstavila prek igre in s pomočjo 

pravljic. 

H5: Drugačen otrok je potreboval čas, dodatno pozornost in posredovanje vzgojiteljice, da je 

sprejel svoje sovrstnike. Prav tako so potrebovali čas in posredovanje vzgojiteljice ostali 

otroci, da so sprejeli drugačnega. 

H6: Večina zaposlenih je za predstavitev tematike drugačnosti uporabila pravljico, za izbiro 

pravljice pa so se odločili na podlagi vsebine pravljice. 
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6.4 METODA DELA 

- Opis raziskave  

V izvedeni raziskavi smo ugotavljali, kaj si vprašani predstavljajo pod besedno zvezo 

drugačen otrok. Ugotavljali smo, koliko pomočnic, vzgojiteljic in drugih, ki delajo z otroki, je 

imelo v svoji skupini drugačnega otroka. Spraševali smo jih, če menijo, da je za drugačnega 

otroka bolje, da obiskuje javno ustanovo (vrtec) ali zavod, ustanovo za otroke s posebnimi 

potrebami. S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, kako drugačen otrok sprejme svoje 

sovrstnike in kako je drugačen otrok sprejet s strani sovrstnikov. Ugotavljali smo, kakšne 

metode dela uporabljalo za predstavitev tematike drugačnosti otrokom in ali med te metode 

dela spadajo tudi predstavitev tematike skozi pravljice. Zanimalo nas je, na kakšen način 

izberejo ustrezno pravljico ter ali namenijo kaj pozornosti temu, da je pravljica delo 

slovenskega ali tujega avtorja.  

 

- Tehnika zbiranja podatkov 

Vprašalnike sem poslala po elektronski pošti in jih osebno razdelila po ljubljanskih in 

okoliških vrtcih ter zavodih in ustanovah za otroke s posebnimi potrebami. Poslala in razdelila 

sem 240 vprašalnikov, vrnjenih pa je jih bilo 62. Odzivnost je bila 26-odstotna, zbiranje 

podatkov pa je potekalo mesec dni, od 2. 6. 2014 do 2. 7. 2014. 

- Uporabljeni merski elementi 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila vprašalnik, ki sem ga razdelila in poslala v javne 

vrtce, zavode in ustanove za otroke s posebnimi potrebami. Vsem, ki jim je bil vprašalnik 

posredovan, je bila zagotovljena anonimnost. Vprašalnik se je uporabil izključno v študijske 

namene, za pridobivanje podatkov. 

-  Obdelava podatkov 

 Za vsako vprašanje posebej smo analizirali odgovore. Odgovore smo prikazali s pomočjo 

grafikonov, tabel in besedno. 
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6.5 REZULTATI RAZISKAVE 

Spol: 

Grafikon 1: Spol anketirancev 

 
 
 
Vseh anketirancev je 62, od tega je 59 žensk in 3 moški, torej je med anketiranci 95  % žensk 

in 3  % moških. 

 
 

Leta: 

Grafikon 2: Starost anketirancev 

 
 
 
Grafikon predstavlja starostno obdobje anketirancev. Med anketiranci prevladujejo tisti, ki so 

v starostnem obdobju od 18 do 25 let (42 %) ter tisti, ki so stari od 30 do 50 let (42 %). 

Sledijo jim anketiranci, ki imajo 50 let in več (13 %). Le 3 % anketirancev pa so v starostnem 

obdobju od 25 do 30 let.  
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Zaposlitev: 

Tabela 1: Zaposlitev anketirancev 
ZAPOSLITEV Število anketirancev  % 

• vzgojiteljica 30 48 % 

• vzgojiteljica v 

zasebnem vrtcu 

1 2 % 

• pomočnica 

vzgojiteljice  

17 27 % 

• socialna delavka 3 5 % 

• specialna pedagoginja  2 3 % 

• univerzitetna 

profesorica  

1 2 % 

• študentka 8 13 % 

Tabela predstavlja zaposlitev anketirancev. Od 62 anketirancev je največ zaposlenih 

vzgojiteljic, in sicer 30, kar predstavlja 48 % vseh anketiranih. Vzgojiteljicam sledijo 

pomočnice vzgojiteljic, ki jih je 17, kar predstavlja 27 % anketiranih. 13 % anketiranih je 

študentk, ki so svoje študentsko delo opravljale v vrtcu. Od 62 anketirancev je študentk 8. 

Med vsemi anketiranimi so bile 3 socialne delavke (5 %), 2 specialni pedagoginji (3 %), 1 

vzgojiteljica v zasebnem vrtcu (2 %) in 1 univerzitetna profesorica (2 %). 

 

Kaj si anketiranci predstavljajo o besedah DRUGAČEN OTROK: 

Tabela 2: Mnenja anketirancev o besedni zvezi »drugačen otrok« 
DRUGAČEN OTROK Število anketirancev  % 

• otrok drugačnega 

videza 

7 9 % 

• otrok iz drugačnega 7 9 % 
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okolja 

• otrok s posebnimi 

potrebami 

58 75 % 

• drugo 5 6 % 

 
Tabela predstavlja, kaj za anketirance pomeni besedna zveza drugačen otrok. Pri tem 

vprašanju je bilo možnih več odgovorov oziroma možnost izraziti svoje mnenje. Največ 

anketirancev, 58 (75 %) od 62, jih je mnenja, da je drugačen otrok tisti s posebnimi 

potrebami. Vseh 58 anketirancev meni, da je drugačen otrok poleg tistega s posebnimi 

potrebami tudi otrok drugačnega videza (9 %) ali otrok iz drugačnega okolja (9 %). Le 5 

anketirancev (6 %) od 62 jih je drugačnega mnenja. Njihova mnenja so, da je drugačen otrok: 

živahen, ustvarjalen otrok; otrok, ki ne ustreza vsem pogojem »sodobnih zahodnjaških ljudi«; 

otrok, ki se vede drugače od večine; otrok, ki odstopa od povprečja ostalih in otrok, ki 

potrebuje pomoč strokovnjakov.  

 
 

Prisotnost drugačnega otroka v skupini: 

Grafikon 3: Prisotnost drugačnega otroka v skupini 

 
 
Od vseh anketiranih je imelo 53 ljudi (87 %) v svoji skupini drugačnega otroka. S to situacijo 

se ni soočilo 8 anketiranih (13 %). 

 

Primerna ustanova za otroke s posebnimi potrebami oziroma otroka, ki ima 

kakršnokoli bolezen, ki ga ovira pri sodelovanju s sovrstniki: 
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Grafikon 4: Mnenje anketirancev o bivanju oziroma nastanitvi drugačnega otroka 

 
 
43 (72 %) od 62 anketirancev meni, da je za drugačne otroke primernejša javna ustanova 

(vrtec). Preostali anketiranci, teh je 17 (28 %), pa so mnenja, da je za drugačne otroke bolje, 

da obiskujejo zavod, ustanovo za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Svoja prepričanja so utemeljili z naslednjimi odgovori: 

• Če ima otrok preveliko motnjo, da ne more dohajati vrstnikov, je bolje, da je nastanjen 

v ustanovi s posebnimi potrebami. Drugače pa zagovarjam, da so otroci s posebnimi 

potrebami v javnih vrtcih, saj se tako vsi skupaj učimo »drugačnosti«, sprejetosti ... in 

spoznamo, da takim otrokom prav nič ne manjka. Še lažje in boljše napredujejo, če 

imajo okoli sebe »zdrave, normalne« otroke kot otroke s posebnimi potrebami. 

• Otroci ne poznajo besede drugačen. To je del nas, odraslih. In prav skupaj lahko 

premikamo meje »drugačnosti«. Seveda pa je za to potrebno otroku dati možnost 

aktivnega sobivanja z vsemi sovrstniki. 

• Pomembno je, da otrok pridobi čim več izkušenj. 

• Odvisno od potreb, ki jih ima otrok. 

• Če otroka npr. bolezen resnično ovira, sem mnenja, da obiskuje ustanovo za otroke s 

posebnimi potrebami. Če pa posebna potreba otroka ne ovira preveč, je po mojem 

mnenju bolje, da je vključen v javno ustanovo.  

• Odvisno je od tega, koliko je otrok prizadet, drugačen, moteč, nevaren ... 

• Za drugačnega otroka je bolje, da obiskuje ustanovo za otroka s posebnimi potrebami, 

ker imajo več poudarka na individualnem delu otrok.  

• Odvisno, kaj si predstavljamo pod oviro in kakšna stopnja oziroma vrsta oviranosti je.  

• Če pri otroku posebne potrebe niso prevelika ovira oziroma če otrok zmore, je dobro, 

da je vključen v javni vrtec. 

• Vključitev drugačnega otroka v vrtec je dobro za vse (njega in ostale otroke). 

• Med otroci, ki so fizično hendikepirani, in tistimi z nevrološkimi težavami je velika 

razlika. 
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• Obiskovanje javnega vrtca predstavlja priložnost, da tudi drugi otroci tolerirajo 

drugačnost in sprejemajo tudi otroke s posebnimi potrebami. 

• Zaradi integracije z vrstniki je bolje za »drugačnega« otroka, da obiskuje vrtec. Če pa 

je motnja (navadno na socialnem čustvenem področju) huda, bi bilo bolje, da bi bil 

otrok drugje, ker ni zmanjšanih normativov, motnja oziroma vedenje je prehudo in 

moteče za vrstnike. 

• Npr. če ima otrok težave z gibljivostjo je že tako prikrajšan za marsikaj, prikrajšan v 

življenju, ljudje ga velikokrat gledajo s pomilovanjem, med sovrstniki, ki pač nimajo 

teh težav, pa se počuti enakovreden, vsaj večinoma, ker ga otroci sprejemajo takega, 

kot je. 

• Primernejši je zavod, saj ima otrok več možnosti za napredek, se mu lahko bolj 

posvetijo, mu pomagajo. 

• Zelo odvisno od stopnje drugih potreb. 

• Če le okolje omogoča, da se otrok s posebni potrebami vključi v javno ustanovo, je to 

zelo priporočljivo zanj. Saj se otroku omogoča boljše pogoje za razvoj ..., ostalim 

otrokom pa omogoča, da se s takim otrok srečajo in nekako na tak način rešujemo, da 

ne bi bilo veliko diskriminacije. 

• V javnih ustanovah poteka proces integracije, kar je bolje za otroka in družbo. Tak 

otrok se nauči živeti v družbi, ki je drugačna od njega, ostali pa se srečajo s 

sprejemanjem opp. 

• V Zvezi Sonček se zavzemamo za eno šolo za vse, kar velja tudi za vrtec. V projektu 

Ksrorak k Sončku v šolah in vrtcih promoviramo »eno šolo za vse« in predstavljamo 

učiteljem in otrokom »drugačnosti«, tudi skozi pravljice/slikanice Veveriček posebne 

sorte, ki na žalost ni več na tržišču. Izobražujemo tudi asistente otrok s posebnimi 

potrebami.  

• Primernejši je vrtec, saj se tak otrok uči vključevanja v »normalno« družbo, ostali 

otroci pa sprejemanja drugačnosti. 

• Samo, če to ni za otroka slabša izbira. Integracija v okolju je pomembna, pomembno 

pa je tudi, da je otroku omogočena strokovna obravnava. 

• Odvisno od bolezni oziroma primanjkljaja, ki ga ima otrok. Tak otrok lahko veliko 

pridobi od zdravih vrstnikov, lahko pa je tudi zelo moteč. Zdravi otroci pa se naučijo 

sprejemati drugačnost.  
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• Če ovira ni prehuda, potem se mi zdi bolje, da obiskuje javni vrtec, saj je znano, da na 

razvoj otrok, ki imajo minimalne ovire, bolje oz. hitreje vplivajo »normalni« vrstniki. 

Če bi bila ovira oz. težava hujša, je prav, da gre v posebne ustanove, saj bi tam dobil 

čas in pogoje, ki jih potrebuje za razvoj oz. presežek svoje hibe. 

• Otrok bi se med sebi enakimi bolje razvijal, kot bi se na primer v javni ustanovi 

(vrtcu), kjer bi se počutil manj sposobnega. 

• Primernejši je zavod, saj mu tam nudijo več možnosti za napredovanje, manj jih je v 

oddelku in imajo več časa. 

• Javni vrtec je primernejši zato, da se »zdravi« otroci seznanijo s tem, da nismo vsi 

enaki, in tudi zato, da je tak otrok sprejet med svoje vrstnike. 

• V zavodu bo bolj napredoval in se razvijal, vrstniki ga ne bodo izključevali npr. iz 

igre. 

• Odvisno od njegovih potreb oziroma kaj mu lahko v vrtcu zagotovimo. 

• Odvisno od razvojne stopnje bolezni. 

• Menim, da je inkluzija OPP pozitivna tako za OPP kot za normalne vrstnike. Seveda je 

velik izziv vzgojiteljem in učiteljem, vendar če imajo radi svoje delo, jim tudi delo z 

OPP ne bo ovira. Je pa potrebno biti opremljen z znanjem o inkluzivni pedagogiki in 

imeti podporo staršev ter vodstva. Vsi OPP pa seveda niso za v javne vrtce, šole. V 

kolikor je njihova ovira, motnja prevelika za normalno vključevanje v redne oblike 

vzgoje in izobraževanja, je tudi za OPP bolje, da je vključen v zavod. 

• Menim, da je za vsakega posameznika pomembno, da se sreča z drugačnimi ter se 

nauči živeti v okolju, v katerem živi. 

• Zaradi drugačnosti otrok. Zdi se mi slabo, da se daje poudarek na drugačnosti tega 

otroka. Mislim, da ga ni potrebno izolirati od drugih otrok, zato je vrtec primerna 

ustanova. 

• Zaradi izolacije otrok s posebnimi potrebami, če ti obiskujejo ustanovo za otroke s 

posebnimi potrebami - take ustanove le, če je huda motnja, da v javnem vrtcu ne more 

normalno »živeti«. 

• Nekako se ne morem opredeliti. Če je otrok huje gibalno ali drugače omejen, sem 

mnenja, da je zanj bolje, da obiskuje zavod, v katerem mu bodo omogočili igro in 

učenje.  

• Le če otrok ni umsko oviran, naj obiskuje javni vrtec. 
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• Ker se tak otrok trudi, da bi se drugim otrokom čim bolj približal. Tudi »zdravi« otroci 

se naučijo, kako se ravna z drugačnimi otroki, da niso tarča posmeha, da si pomagamo 

... 

• Če ga bolezen res ovira, je bolje da je v zavodu, saj so tam ustrezno usposobljeni za 

ravnanje s tovrstnimi ovirami in otroka navadijo, kako lahko svoje ovire premaga in 

»normalno« učinkuje v družbi. 

• Odvisno, v kolikšni meri ga bolezen ovira. Lahko je vrtec tudi spodbudno in dobro 

okolje. Če je motnja huda, pa so možnosti za njegov napredek v zavodu boljše. 

• Odvisno od tega, kako hudo obliko ima otrok in ali lahko še vedno sodeluje v javni 

ustanovi. Seveda je delo vzgojitelja bolj oteženo in potrebuje veliko več časa in 

potrpljenja, vendar ti otroci lahko dajo veliko življenjske energije in zadovoljstva. 

• Odvisno je od posebne potrebe, če zanjo potrebuje posebne terapije, ki jih dobi v 

zavodu, je bolje, da obiskuje le-tega, drugače pa javno ustanovo. 

• Otroci s hudimi motnjami težko sodelujejo in delajo v istem tempu kot zdravi otroci. 

Potrebujejo dodatno pomoč. 

• Vključenost otroka v določen zavod je odvisna od stopnje bolezni oz. potreb, ki jih 

ima otrok (razlika med slabovidnim otrokom ali otrokom z motnjami v duševnem 

razvoju). Če je le možno, bi otroka vključila v javno ustanovo. 

• Ker se mu lahko tam dovolj posvečajo. V javnem vrtcu/šoli ni ustreznih pogojev za 

takega otroka – preveliko število otrok v oddelku, premajhni prostori ... Iz lastnih 

izkušenj vem, da otrok s PP ne dobi dovolj pozornosti, ki bi jo potreboval.  

• Če ni motnja prevelika, da se lahko vklopi v delo in igro, je to izredno spodbudno za 

vse otroke v skupini. 

• Da, vendar le v primeru, da ima »lažjo« motnjo in da ni moteč za ostale v skupini. 

 

Večina anketiranih je mnenja, da je za drugačnega otroka bolje, da obiskuje javno ustanovo 

(vrtec), saj se tako drugačen otrok nauči živeti v okolici in ga vrtec pripravi na nadaljnje 

življenje. Drugačen otrok v skupini predstavlja pozitiven primer za vzgojiteljico kot tudi 

ostale otroke. Ostali otroci se soočijo s tematiko drugačnosti. 

 

V primeru, da je motnja drugačnega otroka prevelika, pa je zanj bolje, da obiskuje ustanovo, v 

kateri so ustrezno usposobljeni ljudje, ki mu bodo lahko ustrezno pomagali.  
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Metode dela za predstavitev tematike drugačnosti: 
 
Tabela 3: Metode dela 

METODE DELA Anketiranci  % 

• s pomočjo igre 27 23 % 

• s pomočjo lutke 29 25 % 

• s pomočjo pravljice 37 32 % 

• s pomočjo otroških 

pesmi 

6 5 % 

• drugo  16 14 % 

 
 
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Največ zaposlenih je za predstavitev 

tematike drugačnosti uporabilo pravljico. Takih je 37 (32 %) od 62 anketiranih. Sledila je 

metoda predstavitve tematike drugačnosti s pomočjo animacije lutke. To metodo je uporabilo 

29 (25 %) anketirancev. 27 (23 %) anketiranih je uporabilo predstavitev tematike drugačnosti 

skozi igro. Malo anketirancev, 6 (5 %), je tematiko drugačnosti otrokom predstavilo s 

pomočjo otroških pesmi. 14 % anketirancev, to je 16 zaposlenih, pa je uporabilo druge 

metode dela, to so pogovor in razgovor z otroki. 

 
 

Sprejetost drugačnega otroka v skupini s strani sovrstnikov: 

Grafikon 5: Sprejetost drugačnega otroka s strani sovrstnikov 

 
 

Grafikon ponazarja, kako so otroci sprejeli drugačnega otroka. Število 0 na levi strani pomeni, 

da so ga sprejeli zelo slabo, in število 5 na desni strani, da so ga sprejeli zelo dobro. 

Anketiranci odgovarjajo, da nihče izmed sovrstnikov ni zelo slabo sprejel drugačnega otroka. 

1 (2 %) od 62 anketirancev pravi, da so drugačnega otroka v skupini sprejeli bolj slabo. 8 (14 

%) anketiranih pravi, da je bil drugačen otrok v skupini dobro sprejet s strani sovrstnikov. Da 
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so sovrstniki še kar dobro sprejeli drugačnega otroka, je potrdilo 19 (33 %) anketirancev. 29 

(51 %) anketiranih pa je povedalo, da so sovrstniki zelo dobro sprejeli drugačnega otroka v 

skupini.  

 

Svojo oceno, kako so sovrstniki sprejeli drugačnega otroka v skupini, so anketiranci 

obrazložili z naslednjimi mnenji: 

• Sovrstniki so sprejeli njegovo drugačnost in so mu pomagali pri oblačenju, 

premikanju, prinašanju igrač in predmetov. 

• Sprva so bili otroci precej grobi in nevljudni, kasneje pa so se nekako z njim 

sprijaznili, ga vzeli za člana skupine. 

• Otroci ne opazijo, da je kakšen otrok »drugačen«, tega jih naučimo mi s svojimi 

mnenji in predsodki. Do tega otroka se obnašajo kot do vseh ostalih. 

• Brez posebnosti, kot da je eden izmed njih, če pa je bilo potrebno, so mu priskočili na 

pomoč. 

• Zaščitniško, nudili so mu pomoč, bili so potrpežljivi. 

• Bili so bolj zadržani, ko pa smo se začeli pogovarjati o drugačnosti, so se zavedali, da 

je vsak izmed njih drugačen na svoj način. 

• Primerno, razumeli in sprejemali so, da zanj veljajo vsa pravila in podobno. 

• Otroci potrebujejo pogovor, da razumejo, in nimajo težav s sprejemanjem drugačnosti, 

bolj odrasli. 

• Večina otrok je bila strpna in pozorna do drugačnega otroka. Nekateri, redki 

posamezniki, pa se niso nikoli navadili na drugačnega otroka. 

• Posvečali so mu veliko pozornosti, radi so ga imeli in skrbeli zanj. 

• Enako kot do vseh ostalih.  

• Bili so pozorni, ozaveščeni, da določenih stvari še ne zmore. 

• Normalno. 

• Bili so zelo skrbni, prijazni, deklici so pomagali in jo vključevali v dejavnosti. 

• Povsem normalno. Z njegovo drugačnostjo niso bili obremenjeni. Sprejeli so ga kot 

sebi enakega. 

• Vedeli so, da je nekaj posebnega, niso se hoteli igrati z njim, vedno je bil on kriv za 

vse. 

• Sprva so ga opazovali, po pogovoru so ga tolerirali ali mu pomagali (po potrebi). 

• S pomočjo vzgojiteljice zelo lepo in strpno. 
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• Zelo tolerantno in v skupini je bil priljubljen. Z njim so se radi igrali. 

• Na začetku ga niso najbolj sprejeli. Sčasoma so mu začeli celo pomagati. 

• Povabili so ga k igri, se skupaj igrali.  

• Bili so boljši in slabši dnevi. Otroci so se drugačnega otroka pogosto izogibali, 

predvsem kadar je bil ta nasilen do njih (grizenje, cukanje). Pri skupnih dejavnostih pa 

so ga poklicali, da se jim pridruži. 

• So mu pomagali, ga imeli vseskozi na očeh, se z njim igrali in ga sprejeli medse. 

• Otroka na invalidskem vozičku so sprejeli zelo dobro. Do njega so bili zelo skrbni, 

nežni in so mu pomagali. Otroka z motnjo na socialnem čustvenem področju so 

sprejeli bolj slabo. Zavračali so igro z njim, ker je bil razdiralen in je tepel sovrstnike. 

Kadar je bilo v skupini malo otrok, je bilo njegovo vedenje do sovrstnikov drugačno. 

• Zelo ljubeče. 

• V večini primerov so mu pomagali pri opravilih, kjer je imel težave. Ker je bil to 

deček z motnjo v duševnem razvoju in se je na konflikte odzval z agresijo, so se ga 

nekateri tudi bali. Posledično ga tudi v skupno igro niso pogosto vabili. 

• Sprejeli so ga takšnega, kot je, in ni bilo opaženih razlik med njimi.  

• Z njim so se sicer igrali in ga sprejemali, vendar so se mu v času njegovih izpadov tudi 

smejali in ga doma velikokrat zatožili, češ da jim je (on) nekaj naredil. 

• Otroci se do otroka s posebnimi potrebami niso vedli nič drugače. Sprejeli so ga 

medse in se z njim igrali, ko je le-ta želel. Če mu družba ni ugajala, pa se je odmaknil 

in naprej igral sam.  

• Otroci se niso veliko vključevali z njim, izmikali so se mu, pogosto je bil otožen. 

• Otroci so drugačnega otroka z zanimanjem opazovali, na začetku so se ga tudi malo 

izogibali in začudeno gledali, a so ga kasneje sprejeli, eni bolje, drugi slabše. Nekateri 

so se z njim igrali in ga sprejeli kot sebi enakega. 

• Včasih malce zaščitniško, drugače povsem normalno. 

• Sprejeli so ga z usmiljenjem, ne kot vrstnika pri igri. Le pri kakšnem delu so mu 

pomagali. Pri igri pa se mu niso posvečali kljub spodbujanju. 

• Niso imeli težav s sprejemanjem. 

• Otroci niso opazili drugačnosti. Drugačnost in problematiko le-te otroku predstavljajo 

starši. 

• Na začetku so se malo odmaknili od njega, kmalu so ga pa zelo lepo sprejeli medse. 

• Mu pomagajo, se igrajo z njim. 
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• Nič drugače kakor do ostalih. 

• Po navadi so z njim že od majhnega, tako da ga sprejmejo takšnega, kot je, se navadijo 

na posebnosti in se prilagodijo. 

• S pozitivno diskriminacijo – ker se jim je otrok smilil, so mu posvečali več pozornosti 

kot običajno. 

• Kot da ne bi imel posebnih potreb. 

• So ga povsem sprejeli, kljub temu da ne govori. Sprašujejo ga, on pa jim prikimava. 

Samo en otrok je izkoristil njegovo motnjo, pa so ga drugi vedno okarali, da to ni prav, 

ker ni pravično. 

Anketiranci odgovarjajo, da so sovrstniki dobro sprejeli drugačnega otroka. Povedo tudi, da 

so sovrstniki potrebovali čas za sprejetje otroka in obrazložitev tematike drugačnosti otrokom 

s strani vzgojitelja. Nekateri otroci so potrebovali več časa, nekateri otroci pa so hitro sprejeli 

drugačnega otroka medse. 

 

Sprejetost sovrstnikov s strani drugačnega otroka: 

Grafikon 6: Sprejetost sovrstnikov s strani drugačnega 

 
 
Grafikon ponazarja, kako je drugačen otrok sprejel svoje sovrstnike. Število 0 na levi strani 

pomeni, da jih je sprejeli zelo slabo, in število 5 na desni strani, da jih je sprejeli zelo dobro. 

Anketiranci odgovarjajo, da nihče izmed drugačnih otrok ni sprejel svojih sovrstnikov zelo 

slabo. Da je drugačen otrok sprejel svoje sovrstnike bolj slabo, so ocenili 4 (7 %) anketiranci. 

11 (20 %) anketirancev pravi, da je drugačen otrok dobro sprejel svoje sovrstnike. Da je 

drugačen otrok sprejel svoje sovrstnike še kar dobro, je potrdilo 16 (29 %) anketiranih. 

Največ anketirancev, 25 (45 %) izmed njih, pa pravi, da so bili sovrstniki zelo dobro sprejeti s 

strani drugačnega otroka.  
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Svojo oceno, kako je drugačen otrok sprejel svoje sovrstnike v skupini, so anketiranci 

obrazložili z naslednjimi mnenji: 

• Normalno. 

• Pogosto je bil nasilen. 

• Uničeval jim je izdelke, posedoval med igro. 

• Na začetku je bil otrok zadržan. Ko pa je uvidel, da ga imajo otroci radi, se je sprostil. 

• Večkrat se je v igri neprimerno odzval, z odraščanjem se je naučil določenih veščin 

komunikacije. 

• Iskal je njihovo prijateljstvo, zavezništvo. 

• Bolj miren, sproščen. 

• Na začetku se jih je bal, najraje se igra sam. 

• Odvisno od njegovega razpoloženja. Kadar je bil nerazpoložen, ni sprejemal bližine 

vrstnikov, kar je pokazal s kretnjami ali odmaknjenostjo. Kadar pa je bil razpoložen, je 

izražal pozitivna čustva (objemanje, igranje). 

• Identificiral se je z njimi, poskušal jim je biti podoben. 

• Drugače, vendar s pomočjo vzgojiteljice skoraj na isti ravni kot sovrstniki. 

• Normalno. 

• Bolj kot ne je bil v svojem svetu. Če mu je kdo kdaj kaj vzel, je to z ihto vzel nazaj, je 

tudi odrival in porival otroke. Vedel je, da se mu otroci smejejo, zato je še toliko rajši 

delal neumnosti. 

• Bilo ga je malo strah, saj je bilo otrok veliko, on pa je bil en sam. Vendar je kmalu 

navezal stike, saj so otroci tudi sami prihajali do njega. 

• Običajno brez posebnosti. Nekaterih otrok pa ta drugačen otrok ni nikoli maral in se je 

tudi fizično odzival na njih (grizel, porival). 

• Lepo jih je sprejel, kot da so del celote. 

• Pri telesno hendikepiranih so izkušnje zelo pozitivne, pri duševno pa ravno obratno. V 

skupini se drugačnosti ne opazi. 

• Na začetku jih je opazoval, bil je zadržan, kasneje se je vključil v skupino brez težav. 

• V gneči jih je porival, odrival, metal je stvari in kričal. 

• Kričal je in jih tepel. 

• Odvisno od posameznika. Nekatere je sprejel lepše, nekatere nekoliko manj. 

• Vse je odvisno od doživljanja staršev in strokovnih delavcev, saj se vse prenaša na 

otroke. 
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• Potreboval je nekaj pomoči pri vključevanju med otroke – strategije, pristope. Ko je to 

usvojil, je bil njihov odnos sproščen, prijeten. 

• Otrok se je dobro znašel med sovrstniki, le z enim dečkom sta si malo bolj nagajala. 

Pri mizi sta sedela bolj narazen, da ni prišlo do kakšnih manjših nesporazumov npr. 

otrok s posebnimi potrebami je jemal skodelico drugemu dečku in podobno, ostalim 

pa ne. In pri igri z avtomobili je deček velikokrat izzival otroka s posebnimi 

potrebami. Drugače pa se je lepo znašel v skupini. 

• Dolgo časa je potreboval, da je vzpostavil stike s sovrstniki. 

• Sodeloval je v igri, jim s svojim obnašanjem pokazal, da mu je v njihovi družbi všeč 

(npr. objemi).  

• Težko je razumel, da se nekdo noče igrati z njim, vendar je še naprej vztrajal, vmes je 

vedno posegala vzgojiteljica. 

• Brez posebnosti, niso opazili drugačnosti. 

• Bila je prijazna, na začetku nezaupljiva. 

• Sklepal je prijateljstva, se vključeval v igro. 

• Sprejel jih je, se z njimi igral kot s sebi enakimi vrstniki. Sledil je njihovem zgledu. 

• Bila je v svojem svetu, ima težjo obliko avtizma in se je večinoma igrala sama. Z 

otroki ni komunicirala, raje se je umaknila. 

• Rad jih je imel. 

• Imel je enako obnašanje kakor sovrstniki. 

• Drugačen otrok se v družbi otrok počuti prijetno (tako je bilo videti). Do njih se je 

obnašal čisto »običajno«, hotel se je igrati ... 

• Mogoče je občasno malo izsiljeval. 

• Odvisno od bolezni. Nekateri odklanjajo bližino drugih otrok. Nekateri pa jih zelo 

okupirajo, nekateri nimajo težav. 

• Je zadržan, žalosten, lahko agresiven (odvisno). 

• Njegovo vedenje je bilo odvisno od njegovega razpoloženja. Lahko agresivno, lahko 

zelo prijazno. 

• Večkrat jim je nagajal, razdiral igro in jim jemal stvari. 

• Sprejel jih je dobro. 

• Iskal je njihovo pozornost. 

• Pogosto izzval konfliktne situacije z brcanjem, vlečenjem ... Na različne neprimerne 

načine je iskal pozornost. 
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• Neverbalno je komuniciral z otroki na tisoč in en način.  

 

Anketiranci odgovarjajo, da je drugačen otrok povečini dobro sprejel svoje sovrstnike. 

Povedo, da je moral vzgojitelj posredovati za dober odnos med drugačnim otrokom in 

sovrstniki. Za to je bil potreben čas. Nekateri pa pojasnjujejo, da drugačen otrok svojih 

sovrstnikov nikoli ni v celoti sprejel. 

 

Pravljica kot ena izmed metod za predstavitev tematike drugačnosti: 

Grafikon 7: Uporaba pravljice za predstavitev tematike drugačnosti 

 
 
Grafikon predstavlja, koliko anketirancev je uporabilo pravljico za predstavitev tematike 

drugačnosti otrokom. 42 (68 %) anketirancev je predstavilo tematiko drugačnosti otrokom s 

pomočjo pravljice. 17 (27 %) anketirancev za predstavitev tematike drugačnosti otrokom ni 

uporabilo pravljice. 5 % anketirancev, to so 3, na to vprašanje niso odgovorili.  

 

Kriterij, po katerem so anketiranci izbirali ustrezne pravljice: 

Tabela 4: Kriterij, po katerem so anketiranci izbirali ustrezne pravljice 
KRITERIJ ZA IZBIRO USTREZNE 

PRAVLJICE 

Število 

anketirancev 

 % 

• pri izbiri pravljice sem bil/a 

pozoren/na na to, da je pravljica 

delo slovenskega avtorja 

1 2 % 

• pri izbiri pravljice sem bil/a 

pozoren/na na to, da je pravljica 

0 0 % 
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delo tujega avtorja 

• pravljico sem izbiral/a glede na 

njen naslov in nisem posvečal/a 

nobene pozornosti avtorju 

6 10 % 

• pravljico sem izbiral/a glede na 

vsebino in nisem posvečal/a 

nobene pozornosti avtorju 

36 58 % 

• za izbiro pravljice sem se odločil/a 

na podlagi ilustracij 

5 8 % 

• drugo  6 10 % 

 
Tabela prikazuje kriterij, po katerem anketiranci izbirajo ustrezno pravljico. Največ 

anketirancev, 36 (58 %) izmed njih, izbira pravljice glede na vsebino in ne posveča nobene 

pozornosti avtorju. 6 (10 %) anketiranih pravljico izbere glede na njen naslov in prav tako ne 

posveča nobene pozornosti avtorju. Na podlagi ilustracij izbere pravljico 5 (8 %) 

anketirancev. 1 (2 %) je pri izbiri pravljice pozoren, da je ta delo slovenskega avtorja. 

Nobeden izmed anketiranih med izbiranjem pravljice ni pozoren na to, da je ta delo tujega 

avtorja. 6 (10 %) anketiranih je odgovorilo, da pravljico izberejo na podlagi več meril, 8 (12 

%) anketirancev pa na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

 

Kakovostnejše pravljice: 

 

Grafikon 8: Kakovostnejše pravljice 
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Grafikon predstavlja mnenje anketirancev o tem, katere pravljice so kakovostnejše. 8 (13 %) 

anketirancev meni, da so kakovostnejše pravljice slovenskih avtorjev, 9 (15 %) anketirancev 

pa meni, da so kakovostnejše pravljice, ki so delo tujih avtorjev. Da kakovost ni odvisna od 

porekla avtorja, je mnenja 38 (61 %) anketirancev. Na to vprašanje ni odgovorilo 7 (11 %) 

anketiranih.  

 

Pravljice, ki so jih anketiranci uporabili v svoji skupini za predstavitev 
tematike drugačnosti: 

13 anketirancev je med pravljicami, ki so jih obravnavali, navedlo pravljico Svetlane 

Makarovič: Veveriček posebne sorte. Sledila je pravljica Hansa Christiana Andersena: Grdi 

raček, ki jo je navedlo 8 anketirancev. 7 oseb je navedlo pravljico Drugačen, ki je delo 

avtorice Kathryn Cave. Nekateri anketiranci so navedli še kratke sodobne pravljice v 

slikaniški knjižni obliki, s pomočjo katerih so obravnavali tematiko drugačnosti: 

• Fries, Claudia (2000). Pujsa imamo za soseda.  

• Kraljič, Helena (2012). O petelinčku, ki se je učil kikirikati.  
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• Kraljič, Helena (2013). Imam downov sindrom.  

• Kraljič, Helena (2014). Žan je drugačen.   

• Limoni, Marc (2010). Medvedek Gumbi išče pot domov.  
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• Makarovič, Svetlana (2004). Sovica Oka.  

• McKee, David (1995). Slonček Elmer.   

• Pfister, Marcus (1993). Mavrična ribica.  

• Poropat, Klavdija idr. (2008). Bontonček ali Kako biti prijatelj z vsemi (Zavod za 

slepe in slabovidne).  
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• Richardson, Justin (2010). In s Tango smo trije.  

• Van Genechten, Guido (2004). Uhlji takšni in drugačni.  

Večina tistih anketirancev, ki so navedli pravljico, je navedla le naslov pravljice, brez avtorja. 

Velika večina anketirancev pa na vprašanje ni odgovorila ali pa so napisali, da se naslovov 

pravljic ne spomnijo. 

6.6 RAZPRAVA 
 
V nadaljevanju bomo interpretirali hipoteze, ki smo si jih zastavili. 

H1: Besedna zveza drugačen otrok obsega otroke drugačnega videza, otroke iz 

drugačnega okolja, otroke s posebnimi potrebami … 

Glede na raziskavo, ki smo jo izvedli, hipoteza ne drži, saj je večina anketirancev, 75 %, 

odgovorila, da so drugačni otroci otroci s posebnimi potrebami.  

H2: Glede na to, da število otrok s posebnimi potrebami narašča, je imela večina 

pomočnic, vzgojiteljic in drugih zaposlenih, ki delajo z otroki, v svoji skupini 

drugačnega otroka. Večina jih je mnenja, da bi moral biti drugačen otrok vpisan v 

javno ustanovo (vrtec). 

Raziskovalna hipoteza je delno pravilna. Večji delež anketirancev je mnenja, da bi moral 

drugačen otrok obiskovati javno ustanovo (vrtec), saj je to pozitivno in spodbudno okolje za 

drugačnega otroka, ostalim v skupini pa nudi novo izkušnjo in spoznanje z drugačnostjo. 
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Manjšina anketiranih se s tem ne strinja, saj so mnenja, da mora drugačen otrok obiskovati 

zavod oziroma ustanovo za otroke s posebnimi potrebami, kjer so zaposleni ustrezno izučeni, 

da lahko drugačnim otrokom nudijo pomoč, ki jo potrebujejo. 

H3: Večina zaposlenih je mnenja, da je bolje, da je otrok vpisan v javno ustanovo 

(vrtec), saj je to bolje zanj in za ostale otroke. Drugačen otrok se nauči strpnosti do 

sovrstnikov, ostali otroci pa se naučijo strpnosti do drugačnega. 

Raziskovalna hipoteza je pravilna. Večina anketiranih je mnenja, da se drugačen otrok v javni 

ustanovi nauči strpnosti do sovrstnikov. Iz svojih izkušenj so potrdili, da drugačen otrok v 

skupini prinaša pozitivno izkušnjo za celotno skupino. 

H4: Večina zaposlenih je tematiko drugačnosti otrokom predstavila skozi igro in s 

pomočjo pravljice. 

Raziskovalna hipoteza je delno pravilna. Tretjina anketirancev je za predstavitev tematike 

drugačnosti uporabila pravljico. Sledila je predstavitev tematike drugačnosti s pomočjo 

animacije lutke (25 % anketiranih) in za tem predstavitev tematike drugačnosti s pomočjo igre 

(23 % anketiranih). 

H5: Drugačen otrok je potreboval čas, dodatno pozornost in posredovanje vzgojiteljice, 

da je sprejel svoje sovrstnike. Prav tako so potrebovali čas in posredovanje vzgojiteljice 

ostali otroci, da so sprejeli drugačnega. 

Zastavljena hipoteza je delno pravilna. Večina otrok in sovrstnikov je potrebovala čas in 

posredovanje vzgojiteljice za medsebojno sprejetje. Manjšina anketirancev pa odgovarja, da 

se nekateri drugačni otroci niso nikoli dodobra vključili v skupino oziroma jih sovrstniki niso 

sprejeli medse in so jih izključevali iz igre.  

H6: Večina zaposlenih je za predstavitev tematike drugačnosti uporabila pravljico, za 

izbiro pravljice pa so se odločili na podlagi vsebine pravljice. 

Raziskovalna hipoteza je pravilna. Večina anketirancev je za predstavitev tematike 

drugačnosti uporabila pravljico, ustrezno pravljico pa so izbrali na podlagi ustrezne vsebine. 
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7 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

V raziskavi so v večini sodelovale predstavnice ženskega spola, največ med njimi pa jih je 

bilo vzgojiteljic. Ko smo spraševali po starosti zaposlenih, nas je predvsem zanimalo, kakšne 

metode dela prevladuje med starejšo generacijo in kakšne med mlajšo generacijo zaposlenih. 

Ugotovili smo, da starejša in mlajša generacija zaposlenih v večini uporablja iste metode dela.  

Ugotovili smo, da večina anketiranih pod tematiko drugačnosti oziroma pod besedno zvezo 

drugačen otrok uvršča le otroke s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami prav 

tako spadajo v tematiko drugačnosti, vendar je tematika sama po sebi veliko bolj obsežna.  

Večina anketiranih je imela v svoji skupini drugačnega otroka. Mnenja so, da bi moral biti 

drugačen otrok vključen v javno ustanovo (vrtec). Iz lastnih izkušenj so povedali, da se 

drugačen otrok v tem primeru sooči z okolico in se lažje pripravi na nadaljnje življenje, ki je 

pred njim. Poudarjajo, da je to tudi pozitivna izkušnja za njih in za ostale otroke v skupini. S 

prisotnostjo drugačnega otroka v skupini so se tudi ostali otroci spoznali s tematiko 

drugačnosti. Povečini je drugačen otrok lepo sprejel sovrstnike in tudi obratno.  

V primeru, da je motnja drugačnega otroka zelo huda, pa so bili anketirani mnenja, da je za 

otroka bolje, da obiskuje ustrezen zavod, v katerem so zaposlene osebe, ki so za sodelovanje s 

takimi otroki ustrezno usposobljene.  

 

Za predstavitev tematike drugačnosti so zaposleni v večini uporabljali pravljice. Ustrezno 

pravljico so izbirali glede na vsebino tematike in pri tem niso posvečali pozornosti avtorju. 

Pravljice, ki so jih obravnavali, so se med anketiranimi ponavljale. Te pravljice so v naših 

knjižnicah že vrsto let. Zelo malo anketiranih je navedlo pravljico, ki je nedavno izšla. 
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6 SKLEP 
 

Pravljice so zelo pomembne za otroke, saj s svojo obliko in strukturo nudijo podobe, s 

katerimi lahko otrok bolje konstruira svoje življenje. Z domišljijo pravljic otrok oblikuje svoja 

dnevna sanjarjenja. Predvsem predšolskim otrokom so pravljice zelo blizu. Otroci se pogosto 

identificirajo z junaki iz pravljic, zato je za nas, bodoče vzgojiteljice, pomembno, da znamo 

preceniti in izbrati pravljice, ki so za otroke zanimive, nosijo pomembno sporočilo, predvsem 

pa, da so kakovostne.  

 

Skozi pisanje diplomskega dela sem se naučila, da mora dobra oziroma kakovostna pravljica 

biti literarno in slikovno kakovostno »opremljena«. Vsebovati mora nek konflikt, stisko, ki jo 

je potrebno premagati. Zdenka Zalokar Divjak pravi, da je dobra pravljica tista, ki jo otrok 

želi znova in znova prebrati, slišati. 

 

Tematika drugačnosti, na katero se navezuje diplomsko delo, je zelo obsežen pojem. Skozi 

raziskavo sem ugotovila, da imajo ljudje na to tematiko zelo ozek pogled. Ko se sprašujemo, 

kako to tematiko, ki je še nam tuja, če se vanjo dobro ne poglobimo, razložiti otrokom, je 

primerna pravljica s tematiko drugačnosti ustrezen odgovor. Mnogi pripovedujejo, da jim je 

dobra pravljica pomagala pri razlaganju in pojasnitvi otrokom, zakaj je nekdo drugačen od 

ostalih. 
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