
 

 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

POMEN PRAVLJIC ZA MORALNI RAZVOJ 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

           Mentorica:                                                                    Kandidatka: 

  dr. Tatjana Devjak                                                             Simona Novak 

 

 

Ljubljana, junij 2011 

 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

 
 

 

 

ZAHVALA 

 

Za strokovno pomoč, nasvete, dobro voljo, pripravljenost za 

sodelovanje ter za dosegljivost se zahvaljujem mentorici dr. 

Tatjani Devjak. 

 

Hvala soprogu Davidu, ker je verjel vame,  me podpiral 

ter mi nudil pomoč, ko sem jo najbolj potrebovala. 

 

Zahvala gre tudi moji družini, ki so mi omogočili študij, 

me vzpodbujali in mi stali ob strani. Hvala za drobne, a  

pomembne nasvete. 

 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

 
 

POVZETEK 

 

V vrtcu se vzgojitelji vsakodnevno sreĉujemo s pravljico, saj je le-ta ena izmed najbolj 

priljubljenih zvrsti literature med predšolskimi otroki. 

V teoretiĉnem delu je predstavljeno vzgojiteljevo delo v vrtcu, teorija moralnega razsojanja, 

kot jo je oblikoval Lawrence Kohlberg, temeljne znaĉilnosti pravljice, kako pravljico 

uporabljati in kako lahko prek vzgoje vplivamo na otrokov moralni razvoj. 

V empiriĉnem delu so predstavljeni rezultati, s kakšnim namenom vzgojitelji predšolskih 

otrok uporabljajo pravljice, katere so najbolj pomembne vzgojne vrednosti pravljice in 

seznam pravljic, ki, po mnenju vzgojiteljev, glede na moralno vzgojo, otroku nudijo najveĉ. 

Predstavljeni so rezultati vprašalnika in njihova interpretacija. 

 

KLJUČNE BESEDE: pravljica, moralni razvoj, Lawrence Kohlberg, kurikulum, ilustracije 
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ABSTRACT 

 

The kindergarten teachers encounter fairytale on a daily basis, as it is one of the most popular 

genres of literature among preschool children.  

In the theoretical part, I present the work of a kindergarten teacher, the theory of moral 

reasoning, as it was presented by Lawrence Kohlberg, the basic characteristics of fairytales, 

how to use a fairytale and how can we influence the child’s moral development through 

education. 

In the empirical part, I present the results regarding the purpose of using fairytales by the 

kindergarten teachers, the most important educational values of the fairytale and a list of 

fairytales, which according to the kindergarten teachers offer the children most when it comes 

to moral upbringing. The results of the questionnaire and their interpretation are also 

presented. 

 

KEY WORDS: fairytale, moral development, Lawrence Kohlberg, curriculum, illustrations 
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UVOD  
 

Moj svet se kljub temu, da sem ţe odrasla oseba, vseskozi prepleta z otroškim svetom, 

predvsem zaradi mojega poklica in ljudi, ki me obkroţajo. Iz dneva v dan ţivimo v realnosti 

kjer se sooĉamo s teţavami, odgovornostjo, naše misli so pogosto usmerjene v hladne okove 

vsakdanjih skrbi in v prehitri tempo današnjega ĉasa. Vsi lahko za trenutek z mislimi uidemo 

vsem tem skrbem in tegobam, ki nas muĉijo. Nekateri to doseţejo s športom in rekreacijo, 

drugi z druţenjem s prijatelji, nekateri z meditacijo, sama pa sem odkrila še en naĉin. Ker 

delam v vrtcu, veliko beremo pravljice. Opazila sem, da branje pravljic ne pomirja samo 

otrok, ampak tudi mene. Ko otrokom prebiram pravljice, tudi mene odnese daleĉ proĉ v svet 

pravljic, v svet domišljije, v svet, kjer vedno zmaga dobro. 

Ker so me pravljice po nekaj letih zopet potegnile vase in ker sedaj na njih gledam z malo 

drugaĉnega zornega kota, sem se odloĉila, da bom to temo še malo podrobneje raziskala v 

svoji diplomski nalogi. Zanimati so me namreĉ zaĉela doloĉena vprašanja v povezavi z 

otrokovim moralnim razvojem in s pravljico kot sredstvom, preko katerega lahko nanj 

vplivamo. 

Da bi lahko raziskala moţnosti spodbujanja moralnega razvoja, se bom morala najprej 

seznaniti z njegovimi zakonitostmi. Naĉin otrokovega moralnega razsojanja se spreminja v 

skladu z njegovim kognitivnim razvojem. To stališĉe je zagovarjal tudi Lawrence Kohlberg, 

ki je razvil veĉstopenjsko teorijo moralnega presojanja. Da bom torej lahko raziskala te 

moţnosti, bom prvo poglavje namenila predstavitvi Kohlbergove teorije. 

V svoji diplomski nalogi bom skušala raziskati, koliko in v kakšne namene vzgojiteljice in 

pomoĉnice vzgojiteljic pravljice dejansko uporabljajo. V ta namen bom izdelala anketni 

vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok, na podlagi katerega bom skušala ugotoviti, kako 

vzgojitelji vrednotijo pravljice, s kakšnim namenom pravljice otrokom najpogosteje 

posredujejo, kakšno mnenje imajo o uporabnosti ilustracij med poslušanjem pravljic in katere 

pravljice se jim zdijo najbogatejše za moralno vzgojo. 

V diplomski nalogi bom poskušala ugotoviti, kakšno mnenje imajo vzgojiteljice o pomenu 

pravljice za otrokov moralni razvoj. 
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Kljub temu, da imajo starši veĉji vpliv na moralno ravnanje svojega otroka, je tudi vzgojitelj 

tisti, ki lahko pripomore k otrokovemu moralnemu razvoju. Pravljica je le eno izmed sredstev, 

s katerim lahko vzgojitelj otroku prikaţe razliĉne modele ravnanja in mu s tem privzgaja 

pozitivne vrednote. 
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TEORETIČNI DEL  
 

1. VZGOJITELJ V VRTCU 

Vzgojitelj predšolskih otrok opravlja lepo, a zelo odgovorno in obširno delo. Ker tudi sama 

delam v vrtcu, bom v nadaljevanju naštela naloge vzgojitelja predšolskih otrok, ki sem jih 

povzela po Zakonu o vrtcu (1996). To so:            

 vzgojitelj naĉrtuje delo in se nanj pripravlja  

 izvaja vzgojnoizobraţevalne dejavnosti z otroki 

 sodeluje s starši, jim posreduje opaţanja o otroku, skrbi za dnevno izmenjavo 

informacij med starši in vzgojitelji 

 skrbi za estetsko in funkcionalno urejenost prostora 

 opazuje ravnanje otrok 

 dela zapiske 

 pripravlja in izdeluje vzgojna sredstva in pripomoĉke              

 skrbi za izvajanje dnevnih opravil 

 analizira stanje oddelka. 

Za dobro opravljanje naštetih delovnih nalog mora biti vzgojitelj široko strokovno 

usposobljen - imeti mora znanja s podroĉja psihologije, sociologije, pedagogike, didaktike in 

metodike pouĉevanja športa, plesa, glasbe, literature, likovne kulture in naravoslovja.  Pri 

svojem delu mora upoštevati predpise o higieni dela, negi in zdravstveni vzgoji otrok. Biti 

mora spretn/a pri izdelovanju vzgojnih pripomoĉkov, poznati mora razliĉne materiale, imeti 

mora smisel za estetiko. Stalno se mora strokovno izpopolnjevati, predvsem pa je pomembno, 

da ima pravi odnos do dela in ljubezen do otrok. 

 

Vse našteto in kar še sledi v nadaljevanju, velja za vzgojitelja, ki dela v klasiĉnem, javnem 

vrtcu, ki izvaja dnevni program, za katerega je oblikovan Kurikulum oziroma deluje po 

Kurikulu za vrtce (1999). 

 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih 
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naĉelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraţevanja. Je dokument, 

ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi 

pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugaĉnimi rešitvami in pristopi, 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje delo v vrtcih.« (Kurikulum za vrtce, 2009, str. 7) 

 

Kurikulum navaja, da je namenjen vzgojiteljem, pomoĉnikom vzgojitelja, ravnateljem in tudi 

svetovalnim delavcem. Je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priroĉnikov za 

vzgojitelje omogoĉa strokovno naĉrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na 

ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje 

otrok v oddelku, organizacijo ţivljenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. 

 

V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana naĉela. Menim, 

da so ta naĉela nujno potrebna, da ravno zaradi njih poteka delo v vrtcih kvalitetno in 

strokovno. Ta naĉela so: 

 načelo demokratičnosti in pluralizma, ki od vzgojitelja zahteva, da ponudi otrokom 

ĉim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti, uporablja razliĉne metode in naĉine dela s 

predšolskimi otroci in je fleksibilen v prostorski in ĉasovni organizaciji ţivljenja in 

dela v vrtcu; 

 načelo enakih moţnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu, kar pomeni, da mora biti kurikulum za predšolske 

otroke v vrtcu odprt za uveljavljanje razliĉnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, za 

uveljavljanje avtonomnosti vrtca, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcu 

ter za prilagajanje razliĉnim spremembam; 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; ţe samo ime pove, da naj vzgojitelj 

organizira prostor in ĉas, ki otroku omogoĉa umik od skupinske rutine in da vzgojitelj 

omogoĉi intimnost pri preoblaĉenju, uporabi stranišĉ...; 

 načelo uravnoteţenosti npr.: med otrokovimi razvojnimi znaĉilnostmi na eni strani 

ter kurikulom na drug; 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 
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 načelo horizontalne povezanosti, ki od vzgojitelja zahteva povezovanje dejavnosti 

razliĉnih podroĉij dejavnosti; 

 načelo vertikalne povezanosti, ki ţeli povezanost med druţino in vrtcem ali pa med 

prvim in drugim starostnim obdobjem na primer, ki nista absolutno loĉljiva in se 

dopolnjujeta skozi celotno predšolsko obdobje; 

 načelo pogojev za uvedbo novega kurikula zajema strokovno spopolnjevanje 

vodstvenih in vseh strokovnih delavcev vrtca, govori pa tudi o tem, da je potrebno pri 

naĉrtovanju novega kurikula v vrtcu navesti in opisati potrebne pogoje za njihovo 

izvedbo. 

 načelo sodelovanja s starši; 

 načelo sodelovanja z okoljem; 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; 

 načelo kritičnega vrednotenja; 

 načelo razvojno-procesnega pristopa: v ospredju predšolske vzgoje je otrokov 

duševni in telesni razvoj in v tem temeljnem okviru usvajanje znanj posebnih ved. Cilj 

uĉenja v predšolski dobi je sam proces uĉenja, ne odgovori, temveĉ spodbujanje 

otrokovih lastnih strategij dojemanja, izraţanja, razmišljanja..., ki so zanj znaĉilne v 

posameznem razvojnem obdobju; 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanje moţnosti verbalizacije in drugih 

načinov izraţanja (prav tam). 

 

 

Kurikul navaja tudi podroĉja dejavnosti, za katere mora vzgojitelj pripraviti in izvajati 

dejavnosti, primerne za otroke v svoji skupini. Ta podroĉja so: gibanje, jezik, umetnost, 

druţba, narava in matematika. Podroĉja se med seboj izjemno povezujejo, poznamo pa še 

nekatere medpodroĉne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna 

vzgoja. Tudi ta se, kot rdeĉa nit, prepletajo skozi vsa podroĉja. S tem, ko vzgojitelj v svoje 

delo vkljuĉuje vsa podroĉja, pa tudi medpodroĉne dejavnosti, skrbi za celosten razvoj otroka. 

Tako skrbi za otrokov gibalni razvoj, socialni in emocionalni razvoj, govorni razvoj, zaznavni 

in kognitivni ter moralni razvoj. 
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2. OTROKOV MORALNI RAZVOJ     

 

Ţe od malih nog se sreĉujemo z moralo, pravili, pogovori s starši, vzgojitelji, kaj je prav in kaj 

ne. V medijih vsak dan poslušamo o šokantnih in tragiĉnih novicah, ki jim ponavadi sledi 

komentar: »popolnoma nemoralno« ali pa »to je moralno nesprejemljivo.«    

Kaj pa sploh je morala? M. Batistiĉ Zorec je na predavanjih povedala, da je morala povezana 

s sklopom principov in idealov, ki se nanašajo na odnose z drugimi ljudmi. Za preţivetje 

posameznika in druţbe je nujno, da obstajajo pravila in standardi o odnosih med ljudmi, ki 

doloĉajo, katera vedenja so zaţelena, katera nezaţelena in katera prepovedana oziroma 

sankcionirana. Moralni standardi  so lahko v razliĉnih kulturah tudi razliĉni. Bistvo 

moralnosti je ponotranjenje standardov in pravil, ki tako postanejo notranji etiĉni principi 

posameznika. 

 

Z moralo in njenim razvojem se je ukvarjalo veliko ljudi. Vsi psihologi so mnenja, da otroku 

vedenjske norme niso prirojene, rodi se amoralen.Kdo, oziroma kaj, poskrbi, da postanemo 

takšni kot smo? V knjigi Psihologija avtorici Hayes in Orrel pri uvodu lepo napišeta, da lahko 

na splošno reĉemo, da so v psihologiji mnenja, da so ljudje postali to kar so, kot rezultat dveh 

vplivov: prvi je njihova biološka sestava, drugi pa izkušnje, ki jih pridobivajo vse svoje 

ţivljenje. Naša biološka sestava je preteţno nekaj, kar podedujemo prek delovanja genov in 

kromosomov. Vendar pa se ţe od trenutka, ko nas spoĉnejo, razvijamo v okolju, ki lahko 

vpliva na to, v kaj se razvijemo. (Hayes, Orrell, 1998, str. 11) 

 

Musek pa pravi, da na osebnost vplivajo tri skupine dejavnikov: dednost, druţbeno in 

kulturno okolje ter ĉlovekova lastna dejavnost oziroma samodejavnost; gre za »dejavnost, ki 

izvira iz zavestnih pobud in zamisli posameznika« (Musek, 1993, 332). Dedne zasnove kot 

potencial doloĉajo meje moţnega razvoja lastnosti, vplivi okolja in samodejavnosti pa 

doloĉajo dejanski razvoj lastnosti. Vsaka lastnost se  oblikuje kot posledica delovanja dednih 

zasnov na eni strani ter spodbud okolja in samodejavnosti na drugi strani. Na osebnost 

posameznika vpliva tudi interakcija med dednostjo, okoljem in ĉlovekovo lastno dejavnostjo. 

Temeljne uganke osebnosti dobro razberemo iz ugotovitve, ki pravi: »Vsak ĉlovek je v 

doloĉenem pogledu kot vsi ljudje, je deloma kot nekateri ljudje in je tudi kot noben drug 

ĉlovek.« (Musek, 1993, str. 29) 
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V zgodovini so pripisovali tem trem dejavnikom razliĉno vlogo. Tako so NATIVISTI 

poudarjali predvsem pomen dednosti, da je ĉlovek povsem doloĉen s svojim dednim 

programom. Obratno pa so menili EMPIRISTI, ki so bili prepriĉani, da je ĉlovek odvisen od 

okolja kjer ţivi (emperija pomeni izkušnja). Najslavnejši empirist je bil John Locke, ki je 

trdil, da je ĉlovek ob rojstvu nepopisan list oz. prazna tabla (tabula rasa) in vsi listi naj bi bili 

na zaĉetku prazni in šele izkušnje dajo tem listom vsebino in jih popišejo. Med psihologi so 

empiristiĉne ideje zagovarjali BEHAVIORISTI. Tako je naprimer Watson(empirist) trdil, da 

lahko iz novorojenĉka naredi kakršnega koli odraslega ĉloveka. AVTONOMISTI so 

poudarjali predvsem vlogo ĉlovekove lastne dejavnosti (auto-sam), prepriĉani so bili, da z 

lastnim trudom in lastno aktivnostjo lahko preseţemo omejitve, ki jih predstavlja dednost in 

okolje. (Dejavniki razvoja, 2011) 

 

Tako kot meni Musek, lahko povzamemo, da je vsaka od teh skrajnosti napaĉna, saj je 

poudarjala samo eno skupino dejavnikov, ostali dve pa zanemarjala ali pa celo povsem 

izniĉila. Res so nekatere ĉlovekove lastnosti bolj odvisne od enega, druge pa od drugega 

temeljnega dejavnika, vendar pa se brez sodelovanja vseh treh ne bi mogla oblikovati nobena 

lastnost. Ĉlovekova duševnost in osebnost je produkt vseh treh skupin dejavnikov, ki so med 

seboj v odnosu interakcije (so-vplivanja). Vplivajo eden na drugega v vseh moţnih smereh. 

 

2.1 POJMOVANJE MORALNEGA RAZVOJA V RAZLIČNIH TEORIJAH 

 

Kot sem ţe prej povedala, se je z moralnim razvojem ukvarjalo veliko psihologov. O morali 

in njenem razvoju so imeli razliĉni avtorji razliĉne poglede. V nadaljevanju povzemam M. 

Batistiĉ Zorec (2006). 

2.1.1 TEORIJA PSIHOANALIZE 

Freud pravi, da je posameznik ob rojstvu amoralen. Edina komponenta osebnosti, ki je 

prisotna ţe ob rojstvu, je id, katerega osnovna funkcija je zadovoljevanje potreb. Kasneje se 

pojavi ego, ki skrbi za usklajevanje zahtev ida z realnostjo. O zaĉetku razvoja moralnosti pa 

lahko govorimo šele v faliĉnem obdobju (od 3. do 5. leta), ko se izoblikuje superego, moralna 

komponenta osebnosti. Nastanek superega je povezan z razrešitvijo Ojdipovega kompleksa, to 

je identifikacijo z istospolnim staršem, ki prinaša tudi ponotranjenje njegovih moralnih 

standardov. Funkcija superega je, da v osebnosti deluje kot notranji in moralni »sodnik«, iz 
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katerega izvirajo obĉutki krivde ob neupoštevanju moralnih pravil. Freudove razlage, da se pri 

deklicah zaradi drugaĉnega naĉina razrešitve Ojdipovega kompleksa razvije šibkejši 

superego, novejše raziskave o moralnem razvoju ne potrjujejo. 

Erikson je v nasprotju s Freudom verjel, da otroci v starosti od treh do petih let (obdobju 

iniciativnosti nasproti obĉutkom sramu) ponotranjijo moralne standarde obeh staršev, ker si 

ţelijo njihovega odobravanja in se hoĉejo izogniti izgubi njune ljubezni. Po njegovi teoriji sta 

za razvoj moralnosti pomembna tako ego kot superego. Superego doloĉa egu moralno 

sprejemljive standarde obnašanja, ego pa mora biti dovolj moĉan, da se upre teţnjam ida 

(prav tam). 

2.1.2 TEORIJE SOCIALNEGA UĈENJA 

Po mnenju teoretikov socialnega uĉenja je moralno vedenje tisto, ki je socialno sprejemljivo. 

Tega vedenja se posameznik nauĉi zato, ker dobi nagrado,  oziroma se izogne kazni in 

obĉutkom krivde. Uĉi se ga bodisi z direktnim pogojevanjem (nagrajevanjem, kaznovanjem) 

ali z opazovanjem modelov. Teoretiki socialnega uĉenja menijo, da moralno vedenje 

posameznika ni konsistentno, da na moralno vedenje pomembno vpliva situacija: otroci npr. 

goljufajo v šoli (prepisujejo), ne pa pri tekmovalni igri z vrstniki (prav tam). 

2.1.3 KOGNITIVNE TEORIJE 

Za te teorije je znaĉilno, da prouĉujejo moralno razsojanje, to je odloĉanje in utemeljevanje 

posameznika o pravilnosti oziroma napaĉnosti dejanja. Njihovo izhodišĉe je, da je moralno 

razsojanje v veliki meri odvisno od kognitivnega razvoja posameznika. 

Piaget  se je ukvarjal z upoštevanjem pravil pri igri (igre s frnikolami). Na osnovi teh 

prouĉevanj je ugotovil, da se otrokovo razumevanje pravil razlikuje od upoštevanja teh pravil. 

Moralnost je opredelil na tri stopnje:  

1. Predmoralna - vodilo otroka so uţitki. 

2. Heteronomna - stopnja moralnega realizma ali moralnost nadzora.  

3. Avtonomna - interakcija z vrstniki, zavedanje posledic lastnih dejanj, 

reciproĉnost (vzajemnost) in enakost v medsebojnih odnosih. 

»Po Piagetu otrokov moralni ĉut postopno napreduje. Majhen otrok je v fazi  heteronomne 

morale, v kateri mu red in disciplino postavljajo ljudje nad njim in sam otrok njihova pravila 

sprejema. Starejši otrok pa je v fazi avtonomne morale, v kateri je sposoben misliti sam nase 
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in je njegova morala plod njegovega lastnega mišljenja in ni vsiljena od drugih ljudi.« (Hayes, 

Orrell, 1998, str. 481) 

Razvojno pot, ki vodi od strahu pred avtoriteto do zavezanosti izbranim vrednotam, pa je še 

podrobneje prikazal Lawrence Kohlberg. Pri prouĉevanju moralnega razvoja je izhajal iz 

Piagetove teorije kognitivnega razvoja in iz teorij socialnega uĉenja (Krofliĉ, 1997, str. 45). 

Kljub temu, da je izhajal iz Piagetove teorije, pa jo je delno tudi kritiziral. Piagetu oĉita 

preveliko poudarjanje socialnih determinant, kljub temu pa je svoje delo oprl na njegova 

raziskovanja. Na osnovi svojih dognanj je postavil stadijsko teorijo moralnega razvoja, ki si jo 

bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju. 

Ko je nastajala moja diplomska naloga, sem bila vseskozi pozorna, kje bom dobila kakšno 

informacijo, ki mi bo prišla prav pri pisanju naloge. Na oglasni deski neke vzgojiteljice v 

vrtcu, mi je v oko padla misel, katere avtor je Shapiro. Pravi, da ima v predšolskem obdobju 

na otrokov moralni razvoj najmoĉnejši vpliv druţina. Najpomembnejši, najtrajnejši in najbolj 

zaupen odnos v otrokovem ţivljenju je odnos s starši. Starši so tisti, ki lahko otroku pomagajo 

pri vrednotenju ţivljenjskih doţivljajev in ga vodijo mimo nevarnih ĉeri ţivljenjskih izzivov 

ter ga pomagajo oblikovati v ĉustveno zdravega ĉloveka. 

 

Zato je biti oĉe, mati ali vzgojitelj zelo odgovorno delo. Tako starši kot vzgojitelji ţelimo 

imeti popolne in uspešne otroke. Pomoĉ išĉemo v knjigah, revijah, medijih, vendar ti nasveti 

niso »recept«. Vsak otrok je osebnost zase, ĉisto svoj, zato so nam ti nasveti lahko samo v 

pomoĉ. Vzgoja je zaradi svoje specifiĉnosti nepredvidljiva, naporna, hkrati pa tudi prijetna in 

polna izzivov. Prava umetnost je najti pravo mero in obĉutek, kako v doloĉeni situaciji 

reagirati.  

Sama sem mnenja, da se z vkljuĉitvijo otroka v vrtec zanj veliko spremeni. Takrat prviĉ zaĉne 

vzpostavljati pristne socialne stike izven svojega druţinskega okolja, kar otroku moĉno razširi 

otrokovo socialno obzorje. Prva socialna izkustva, moralna ĉustvovanja in navade pridobijo 

predšolski otroci v vrtcih. To je pred vstopom v šolo zelo pomembno, saj otrok vzpostavlja 

stike s svojimi vrstniki in tako moralno odrašĉa. Predšolski otrok se v socialnih stikih do 

svojih vrstnikov obnaša razliĉno. Rad je v njihovi druţbi, se igra v manjših skupinah, 

pripravljen je na sodelovanje, toda hitro zaide v nasprotja. V vrtcu se otrok sreĉa z novimi 

pravili in mejami. Vsak posameznik mora usklajevati svoje potrebe s potrebami drugih. 

Obĉutljiv je za zadovoljevanje svojih potreb, pogosto reagira napadalno, ignorira skupino, se 
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zapira vase, teţko prenaša poraz, obĉutljiv je na kazni in pohvale. Hkrati otrok v vrtcu razvija 

pozitivne moralne lastnosti: odloĉnost, vztrajnost, hvaleţnost, skromnost, resnicoljubnost, 

pravilen odnos do dolţnosti itd., razvija obĉutek za socialno skupnost, pozoren odnos do 

drugih ljudi, do dela, do materialnih in duhovnih vrednot. S pravilnim vodenjem in 

usmerjanjem ter ustvarjanjem ustreznih pogojev lahko doseţemo, da otrok spoznava, kaj je 

dobro in kaj slabo.   

 

Vsak ĉlovek ima torej svoje ţelje in potrebe. In tako hitro, kot otroci v vrtcu, se ĉlovek nauĉi, 

da mora za zadovoljitev le-teh upoštevati tudi ţelje in potrebe drugih ljudi. »Ĉlovek je 

socialno bitje, skupnost mu je potrebna, zato je moral svoja dejanja prilagoditi tako, da so 

sprejemljiva tudi za druge ljudi. Iz tega so nastale razliĉne moralne norme in ĉlovekove 

pravice. Ta naj bi bilo osnovno vodilo pri vzgajanju otroka k moralnemu presojanju in 

ravnanju.« (Batiĉ, 2001, str. 4) 

Kot vzgojiteljica v vrtcu vem, da smo prav mi, vsi vzgojitelji, tisti, ki lahko izkoristimo 

moţnosti moralnega razvoja otrok ob vsakodnevnem reševanju konfliktov, ki nastanejo ob 

neprimernem prilagajanju otroka pravilom ţivljenja v vrtcu. Konfliktna situacija je idealna 

uĉna situacija, kajti otrok se v tem obdobju uĉi predvsem iz izkušenj. Še vedno se sicer 

dogaja, da otroke onesposobimo, ko jih skušamo izvleĉi iz neugodnih poloţajev in se 

vmešavamo v situacije, iz katerih se lahko otroci marsikaj nauĉijo. Otrok naj se nauĉi 

sposobnosti, da zaĉuti konflikt, se z njim sooĉi, z njim ţivi in se ga nauĉi reševati, s tem pase 

nauĉi tudi razviti sposobnost za pogajanje in iskanje rešitev, ko noben ne izgubi.   Kot sem ţe 

prej omenila, lahko vzgojitelji, seveda ne smemo tu pozabiti tudi staršev, s pravilnim 

vodenjem in usmerjanjem ter ustvarjanjem ustreznih pogojev, doseţemo, da otrok spoznava, 

kaj je dobro in kaj slabo. Kaj je dobro in kaj ne, kaj je pravilno in kaj ni pa je osnovno 

vprašanje moralnega presojanja.  

 

Tako kot Maja Zupanĉiĉ in Janez Justin (1991)  tudi jaz menim, da je otrok v predšolskem 

obdobju povsem sposoben takšnega ravnanja, ki je skladen s predstavami odraslih o dobrem 

in pravilnem ravnanju. Nemalokrat sem ţe bila priĉa, ko je kakšen otrok opozoril svojega 

prijatelja oziroma sovrstnika, da ni lepo lagati. Ali pa je prišel k meni otrok in »zašpecal« 

svojega vrstnika, da si na primer ni umil rok ali ni pospravil copat na svoje mesto, pa tudi na 

primer, da se je na igrišĉu za hribom z nekom stepel.  
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Justin in Zupanĉiĉeva nadaljujeta svojo misel s tem, da lahko otroci oblikujejo celo prve 

sodbe o dejanjih – svojih lastnih in dejanjih drugih ljudi. Na splošno velja, da je v tem 

obdobju otrok usmerjen preteţno nase, na svoje lastne potrebe. Kadar v svojem vedenju 

upošteva ţelje, interese, potrebe drugih ali pa se ravna po pravilih, ki jih zagovarjajo drugi, 

poĉne to le zato, ker meni, da je to dobro zanj samega. (Zupanĉiĉ in Justin, 1991, str. 6) 

 

Enakega mnenja pa je tudi M. Batiĉ, saj je v svojem diplomskem delu napisala, da je pravilno 

ravnanje pogosto le posledica strahu pred kaznijo ali pa ţelja po pohvali ali nagradi. Moralno 

razsojanje in ravnanje poteka v skladu z otrokovim kognitivnim razvojem. To stališĉe je 

zagovarjal tudi Jean Piaget, ki pravi, da otrokov moralni ĉut postopoma napreduje. »Majhen 

otrok je v fazi heteronomne morale, v kateri mu red in disciplino postavljajo ljudje nad njim 

in sam otrok njihova pravila sprejema. Starejši otrok je v fazi avtonomne morale, v kateri je 

sposoben misliti sam zase in je njegova morala plod njegovega lastnega mišljenja in ni 

vsiljena od drugih ljudi. (Batiĉ, 2001, str. 4). 

 

2.2 KOHLBERGOV MODEL RAZVOJA MORALNEGA RAZSOJANJA 

 

O Lawrencu Kohlbergu in njegovemu modelu razvoja moralnega razsojanja nam je na 

fakulteti predavala mag. Marcela Batistiĉ Zorec, zato bom to temo povzela kar iz svojih 

zapiskov njenih predavanj  in internega gradiva.   

           

Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) je bil psiholog in profesor pedagogike, ki se je ukvarjal z 

moralnim razvojem in z razvojem osebnostne identitete. Pri prouĉevanju moralnega razvoja je 

izhajal iz Piagetove teorije kognitivnega razvoja in iz teorij socialnega uĉenja. Na osnovi 

svojih dognanj je postavil stadijsko teorijo moralnega razvoja. 

 

V svoji doktorski dizertaciji je prouĉeval moralno razsojanje 75 deĉkov, starih od 10 do 16 

let. Metoda, ki jo je pri raziskovanju uporabil, so zgodbe z moralno dilemo. Otroke in 

mladostnike je spraševal, kakšna razrešitev dileme je po njihovem mnenju najboljša in zakaj. 
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Odgovore je nato razvrstil v tri nivoje oziroma šest stadijev moralnega razsojanja. Primer 

zgodbe z moralno dilemo
1
. 

Pri razvršĉanju odgovorov ni bila pomembna vsebina razmišljanja, niti ne zaĉetnice 

posameznikova odloĉitev (npr. odgovor da ali ne), ampak naĉin (miselna struktura) moralnega 

presojanja in utemeljevanja odgovorov. Pozneje je s sodelavci raziskoval isti problem tudi pri 

predstavnikih  razliĉnih kultur in na osnovi svojega raziskovanja zakljuĉil, da je zaporedje 

stadijev v vseh kulturah stalno (medkulturno neodvisno), vsebina utemeljitev in deleţ oseb, ki 

doseţejo posamezni stadij pa so med kulturami razliĉni. 

Lawrence Kohlberg je ugotovil, da se »moralna sodba, ne glede na kulturno okolje, iz 

katerega posameznik izvira, razvija preko šestih univerzalnih in invariantnih stopenj. 

Šest stopenj je Lawrencw Kohlberg zajel v tri nivoje moralnega razsojanja: 

- predkonvencionalni nivo moralnega razsojanja, 

- konvencionalni nivo moralnega razsojanja, 

- postkonvencionalni nivo moralnega razsojanja. 

Skozi te stopnje prehajamo vedno v smeri navzgor in vedno le po en korak naenkrat. 

(»Movement through these stages is always upward and is always one step at a time.«) 

(Kohlberg, 1974, str. 7)  

 

Te stopnje si sledijo po vrstnem redu od prve do šeste in vsaka prejšnja je pogoj za 

napredovanje v naslednjo. Stopenj se torej ne da preskakovati. Vsak otrok najprej moralno 

presoja v skladu s prvo stopnjo, ni pa nujno, da bo dosegel tudi zadnjo stopnjo. Razvoj se 

lahko ustavi kjer koli na razvojni lestvici. Razliĉna raziskovanja Lawrencea Kohlberga so 

                                                           
1
 »V Evropi je neka ţenska umirala za rakom. Obstajalo je zdravilo, vrsta radia, ki bi ji lahko rešilo ţivljenje. To 

zdravilo je odkril lekarnar v istem mestu. Lekarnar je za odmerek zdravila raĉunal 2000 dolarjev, to je desetkrat 

veĉ, kot ga je stala izdelava zdravila. Moţ umirajoĉe ţenske, Heinz, si je poskušal sposoditi denar od vseh ljudi, 

ki jih je poznal, vendar mu je uspelo zbrati samo polovico zahtevanega zneska. Lekarnarju je povedal, da 

njegova ţena umira, in ga prosil, ĉe bi mu lahko zdravilo prodal ceneje ali pa mu ga dal na kredit – tako, da bi 

mu preostanek zneska povrnil kasneje. Lekarnar je obe ponudbi odklonil. Hainz je bil popolnoma obupan in je 

razmišljal o tem, da bi vlomil v trgovino.« 

Prvo od vprašanj, ki jih je Lawrence Kohlberg zastavil, je bilo, ali naj Heinz vlomi v trgovino in ukrade zdravilo. 

Sledila so vprašanja, ki so se nanašala na razloge, zaradi katerih se je preizkušanec odloĉil za take vrste rešitev 

dileme. 
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pokazala, da otroci in adolescenti lahko razumejo vse predhodne stopnje in le eno stopnjo 

moralnega presojanja višje od tiste, v kateri so. 

 

Temeljna znaĉilnost, po kateri se moralno presojanje na razliĉnih stopnjah razlikuje, je, na 

podlagi ĉesa posameznik izbere naĉin ravnanja; ali izbira v skladu z nagrado oz. kaznijo, ki bo 

njegovemu ravnanju sledila, ali se odloĉa na podlagi veljavnih pravil in zakonov ali pa 

prestopi ţe na nivo lastnih naĉel, ki so mu pomembnejša od splošno veljavnih konvencij. 

  

2.2.1 STADIJI V RAZVOJU MORALNOSTI 

I. Predmoralni (predkonvencionalni) nivo: predšolski otroci 

 

V tem obdobju otroci upoštevajo socialna pravila zaradi tega, ker je to zanje koristno: so 

deleţni odobravanja in ljubezni, so pohvaljeni ali nagrajeni, se izognejo kazni.  

1. stadij: orientacija k uboganju in izogibanju kazni 

Otroku na tej stopnji ni mar za interese drugih ljudi in še ni sposoben dojeti, da se ti lahko 

razlikujejo od njegovih. Menijo, da je pravilno tisto vedenje, ki je nagrajeno in napaĉno 

tisto, ki je kaznovano s strani avtoritet. Upoštevajo predvsem posledice vedenja,  ne pa 

namena (intence) tistega, ki je nekaj storil. 

 

2. stadij: instrumentalno - relativistična orientacija (naivni hedonizem) 

Za to stopnjo je znaĉilno individualistiĉno stališĉe, ĉeprav se otrok ţe zaveda, da imajo 

tudi drugi svoje potrebe. Otroci na tej stopnji moralnega razvoja upoštevajo pravila z 

namenom, da bi bili nagrajeni oziroma da bi zadovoljili svoje osebne potrebe. Menijo, da 

je pravilno tisto ravnanje, ki zadovoljuje lastne potrebe (koristoljubnost) in redkeje potrebe 

drugih. Za ta stadij je znaĉilna reciproĉnost v smislu »ti meni, jaz tebi« (npr. »ĉe si ti 

udaril mene, bom tudi jaz tebe«). Delno so otroci ţe sposobni upoštevati intence, 

prepriĉani so tudi  v nezmotljivost odraslih. Ne razumejo pa univerzalnosti in vzajemnosti 

moralnih naĉel. 

 II. Moralni - konvencionalni (dogovorni) nivo: šolarji  

 

Predpogoj za ta stadij je otrokova sposobnost, da je zmoţen stvari dojemati iz perspektive 

drugega (Piaget) oziroma prevzemati vloge. Posameznik na tej stopnji razvoja strmi k 
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spoštovanju pravil predvsem zato, da bo deleţen nagrade ali priznanja pomembnih odraslih in 

socialne skupine (druţine, vrstnikov…), ki ji pripada.  

3. stadij: »priden otrok« (do 12., 13. leta)      

Za to stopnjo je znaĉilna usmerjenost k medsebojnemu ujemanju, to je k vzajemnim 

medsebojnim priĉakovanjem, odnosom in k prilagajanju. Otrok te starosti ţe upošteva 

namen dejanja oziroma vedenja, reĉejo npr. »ni mislil niĉ slabega«. Vendar je njegov 

kriterij, da je prav to, kar pomembnim odraslim ugaja oziroma odobravajo in slabo je tisto, 

ĉesar ne odobravajo.  

4. stadij: orientacija k redu, zakonom in avtoriteti (adolescenti)   

Predpogoj za moralno razsojanje na tem stadiju je zmoţnost abstraktnega mišljenja. Za ta 

stadij je znaĉilno absolutno spoštovanje avtoritet, druţbenih pravil, norm, zakonov. 

Bistveno je podrejanje zahtevam socialnega reda, o smislu  katerih se posameznik še ne 

sprašuje ne glede na okolišĉine.   

III. Postkonvencionalni (avtonomni) stadij: nekateri odrasli 

 

Zadnja dva stadija po Kohlbergovih ugotovitvah doseţejo le nekateri odrasli, teh je pribliţno 

10% in imajo preteţno višjo izobrazbo. Razvijejo lastne avtonomne etiĉne principe, ki 

izhajajo iz univerzalnih etiĉnih naĉel, vendar so neodvisni od avtoritet in zakonov. 

Posameznik na tem stadiju je sposoben svobodnega, kritiĉnega in odgovornega moralnega 

razsojanja, ki spoštuje pravice drugega.  

5. stadij: socialni dogovor 

Posamezniki, ki doseţejo ta stadij, se zavedajo, da lahko pravila in zakone s socialnim 

dogovorom tudi spreminjamo (zavedanje fleksibilnosti pravil), pri ĉemer je potrebno 

demokratiĉno dogovarjanje in upoštevanje individualnih pravic. V utemeljevanju 

odgovora na zgodbe z moralno dilemo poudarjajo relativnost vsake odloĉitve in splošno 

druţbeno koristnost. 

6. stadij: univerzalni etični princip 

Pri utemeljitvah na tem stadiju je poudarjena odloĉitev po lastni moralni (za)vesti. V 

ospredju ni ne lastna korist, ne zakoni, ampak upoštevanje višjih, univerzalnih etiĉnih 

principov, ki zadevajo spoštovanje pravic in individualne integritete posameznika. Ko 

pride do konflikta med zakonom in lastnim naĉelom, posameznik upošteva lastno naĉelo. 
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Ta faza zahteva izredno visoko stopnjo abstrakcije, visoko razvito zmoţnost za 

sistematiĉno razmišljanje in doseţejo jo le redki posamezniki v odrasli dobi. 

 

Na postkonvencionalnih stopnjah je za posameznikovo moralno presojanje znaĉilno, da so 

motivi za dejanja notranji, prav tako pa je notranji tudi nadzor nad njimi. Merilo za 

»pravilnost« ali »nepravilnost« dejanja je v samem posamezniku. 

 

Pri opazovanju otrok razliĉnih starosti je Lawrence Kohlberg (prav tam) ugotovil, da je 

predkonvencionalna stopnja moralnega sklepanja stopnja, v kateri so veĉinoma otroci pod 

desetim letom starosti, nekaj adolescentov in veliko mladoletnih in odraslih prestopnikov. 

Konvencionalna stopnja je stopnja veĉine adolescentov in odraslih ljudi, postkonvencionalno 

fazo pa doseţe majhen del odraslih, pa še to le po dvajsetem ali petindvajsetem letu. Za 

dosego višje stopnje moralnega presojanja je potreben tudi relativno visok IQ; moralni razvoj 

torej sovpada s kognitivnim razvojem. Poleg kognitivne sestavine pa moralni razvoj vsebuje 

tudi emocionalno in vedenjsko sestavino. Uĉitelj in vzgojitelj morata spodbujati vse tri 

sestavine moralnega razvoja. Razkorak med razumom in ĉustvi lahko namreĉ moĉno prispeva 

k »moralni nerazvitosti«. Ĉustva namreĉ lahko delujejo tudi na podzavestni ravni in vplivajo 

na proces mišljenja. 

V svojem diplomskem delu je Mateja Batiĉ izpostavila bistveno smernico, na katero opozarja 

Kohlbergova teorija. Ta smernica je, da se v ţivljenju naše razumevanje praviĉnega 

spreminja. Avtor je opozarjal, da posameznika ne smemo soditi na podlagi stopnje razvoja 

njegovega moralnega presojanja. Otrokovega zaĉetnega individualistiĉnega dojemanja 

okolice ne razume kot pokvarjenost oziroma nemoralo, temveĉ kot eno od implicitnih 

moralnih strategij, po kateri je dobil tisto, kar v najveĉji meri ustreza njegovim trenutnim 

potrebam. Šele konvencionalna morala od posameznika zahteva, da se podredi konkretnim 

druţbenim zahtevam, medtem ko postkonvencionalna morala od ĉloveka zahteva svobodno, a 

kritiĉno in odgovorno moralno razsojanje in pravico drugemu in drugaĉnemu do neoviranega 

soobstoja. (Batiĉ, 2001, str. 9) 

 

Ugotovimo lahko, da egocentrizem iz stopnje v stopnjo upada, medtem ko narašĉa osebnostna 

samostojnost.  
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2.3 VPLIV VZGOJE NA MORALNO RAZSOJANJE 

 

Vrtec je vzgojno-varstveni zavod. Torej moramo v vrtcu tako vzgajati, kot tudi varovati 

otroke. Kaj hitro pa se nam poraja vprašanje, v kolikšni meri lahko vzgojitelj moralno vzgaja, 

poleg tega, da otroke varuje. Ker v našem vrtĉevskem vsakdanu pride velikokrat do 

nesporazumov, obtoţevanj, lahko tudi do kakšnega pretepa ali kraje, smo vsekakor vzgojitelji 

tu zato, da jih moralno vzgajamo ali vsaj moraliziramo. 

 

M. Batiĉeva (2001) odgovarja na vprašanje: »Kaj nam daje moĉ vzgojnega vplivanja in ali se 

da nauĉiti uspešno vzgajati?«, s pomoĉjo razlage Robija Krofliĉa, da se »tako roditelj kot 

poklicni vzgojitelj v zgodnjem otroštvu pojavljata v vlogi bljiţne osebe – pomembnega 

Drugega, ki mora otroku nuditi psihiĉno oporo (varnost) na eni strani in spodbude za osebni 

razvoj (torej za preseganje stanja ugodja) na drugi strani. (Prav tam, str. 10) 

 

Poznavanje zakonitosti moralnega razvoja je lahko v veliko pomoĉ tako staršem kot tudi 

uĉiteljem in vzgojiteljem. Cilj moralne vzgoje namreĉ ni zgolj nauĉiti se z razumom reševati 

moralne probleme, temveĉ doseĉi, da jih otroci upoštevajo tudi v ţivljenju. Ena izmed 

moţnosti, da otroci kritiĉno vrednotijo moralne norme in nato oblikujejo pravila, ki se jih 

drţijo, je skupno oblikovanje pravil ţivljenja v vrtcu. Pravil torej otrokom ne vsiljujemo »od 

zunaj«, temveĉ jih postavimo skupaj, ko se potreba po njih pojavi. Zagotoviti moramo tudi 

njihovo demokratiĉno sprejetost in se kot vzgojitelj truditi, biti enakovreden ĉlan 

demokratiĉne druţbe kljub avtoriteti, ki nam je dana. 

 

Lawrence Kohlberg pravi, »da je osnovni pogoj za premik navzgor v moralnem razvoju 

otroka navajanje ali izpostavljanje nekaterih protislovij v njegovem razmišljanju in s tem 

ustvarjanje stanja neravnoteţja (kognitivni konflikt), ki bo omajalo njegovo dotedanje 

presojanje. Uvidevanje nasprotij, neskladnost v naĉinu moralnega presojanja ali razmišljanja 

o moralnih problemih bodo otroka silila k temu, da bo moral svoje dotedanje presojanje 

reorganizirati, da pa bi rešil problem, bo moral preiti na višji nivo moralnega presojanja.« 

(Krofliĉ, 1997, str. 50) 

 

Sredstvo za spodbujanje moralnega presojanja so lahko vsakodnevne konfliktne situacije v 

skupini, dopolnimo pa jih lahko tudi z zgodbami, pravljicami in pripovedkami. Z metodo 

pogovora lahko ob njih moralno presojamo. Tako vzgojitelj vodi pogovor o ravnanju oseb, 
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otroci pa presojajo, ali so ravnale dobro ali slabo, ter navajajo argumente za svoja mnenja. 

Vzgojitelj lahko na ta naĉin hitro ugotovi stopnjo moralnega presojanja posameznega otroka 

in naĉrtuje pot k višji stopnji. 

 

Tu je pomembno vedeti, da otrok presoja na razliĉnih stopnjah razliĉne vrste situacij. V tistih, 

ki jih najbolje pozna, lahko oblikuje sodbe na višji stopnji, v ostalih pa še zmeraj na niţji. Šele 

kasneje bo postopoma posplošil zahtevnejšo stopnjo presojanja. Tudi iz tega lahko vzgojitelj 

otroka spoznava, saj lahko glede na njegovo razmišljanje ob zgodbi ugotovi, katere situacije 

so otroku blizu, v katerih pa se še slabo znajde. 

 

Lawrence Kohlberg je na podlagi rezultatov eksperimentov, ki jih je izvajal na šolah, 

ugotovil, da je najbolj spodbudna klima za razvoj moralnega razsojanja tista, v kateri se 

pravilo skupnosti in modeli reševanja moralnih dilem nahajajo eno stopnjo nad veĉino otrok. 

Ĉe pa je ta razkorak veĉji, otrok teh pravil ni sposoben uresniĉiti. (Krofliĉ, 1997, str. 53) 

 

Strinjam se s trditvijo, ki sta jo podala Maja Zupanĉiĉeva in Janez Justin (1991). Poudarjata 

namreĉ, da ni dovolj, da otrokom  predstavimo moralna pravila kot nekaj, kar je prav in se jih 

moramo zato drţati. Razloţiti jim je treba, zakaj je pravilo dobro in na kakšen naĉin dejanje, 

ki ga pravilo terja, zadeva druge ljudi. Ravno za to drugo nalogo morajo otroci razviti 

posebno obĉutljivost za ţelje in obĉutja drugih ljudi. Starši in vzgojitelji pa lahko urijo to 

spretnost. Otroka je potrebno spodbujati k razumevanju drugih ljudi in k vţivljanju v njihova 

ĉustva. (Zupanĉiĉ, Justin, 1991, str. 89) 

 

Tu so nam lahko v izredno pomoĉ pravljice, saj se otrok z vlogo glavnega junaka poistoveti in 

na ta naĉin doţivlja vse kot glavni junak zgodbe. 
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3. PRAVLJICE 

3.1 KAJ JE PRAVLJICA? 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika nam ponuja naslednjo definicijo: 

»Pravljica je literarna pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoĉe 

stvari in v kateri navadno zmaga dobro: pravljica pripoveduje o treh bratih; otroci radi berejo, 

poslušajo pravljice; bilo je lepo kot v pravljici zelo; dve leti sta ţivela kot v pravljici zelo 

srečno, brez skrbi/ljudske pravljice; ţivalske pravljice v katerih nastopajo poosebljene 

živali/Andersenove pravljice; pren. ekspr. ali je bila ta ĉudovita glasba res samo 

pravljica/navadno s prilastkom po taki pripovedi ustvarjeno umetniško delo sploh: filmska, 

glasbena pravljica/Shakespearova Zimska pravljica.« (Bajec, 1994, str. 969) 

V Leksikonu Cankarjeve zaloţbe pod geslom Literatura, piše: »Pravljica je pripovedna forma, 

pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s ĉudeţnimi, fantastiĉnimi, neverjetnimi dogodki, 

moĉno preţeta z domišljijo, zakoreninjena v podzavestnem in mitiĉnem. Znaĉilne zanjo so 

ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoĉi se liki, motivi, mistiĉna števila itd.« (Dolinar, 

Knop, 1994, str. 58) 

Pravljice (Bettelheim, 1999) so prava bogata in neizĉrpna zakladnica ljudske iznajdljivosti in 

duhovitosti. Gotovo sodijo med najlepše stvaritve ĉloveškega duha in so zaradi tega ţe same 

po sebi najĉistejša poezija. 

 

Bruno Bettelheim pa tudi pravi, da je pravljica »umetniška stvaritev.« Verjetno ravno zato, 

ker lahko pravljica prevzame ne samo otroka, ampak tudi odraslega ĉloveka, zlasti ĉe jo 

pripoveduje mojster. (Bettelheim, 1999, str. 18) 

Z. Zalokar Divjak (1998) pravi: »Ĉe pravljico primerjamo z drugimi literarnimi zvrstmi, takoj 

opazimo znaĉilnosti, ki so pravzaprav lastne samo njej: svojstvenost, nenavadnost, 

prisrčnost, toplina, nevsakdanjost. Prav zato so pravljice izmišljene, neverjetne zgodbe, a 

obenem ĉloveško globoko izkušene in resniĉne. 

Anton Slodnjak meni: » Pravljice so ĉudeţne zgodbe, porojene iz neugnane domišljije in iz 

hrepenenja po ĉisti praviĉnosti, nekatere pa tudi iz nagajive prevzetnosti.« (Goljevšĉek, 1991, 

str. 40) 
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Nemški pesnik Schiller je zapisal: »Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo 

globlji pomen kakor resnice, katerih me je nauĉilo ţivljenje.« (Bettelheim, 1999, str. 10) 

»Med najveĉjimi geniji ĉloveštva jih ni malo, ki tudi v zrelih letih in na vrhuncu svojih moĉi 

niso mogli prehvaliti vpliva, ki ga je nanje ţe od vsega zaĉetka imel pravljiĉni svet. Še veĉ, 

nadpovpreĉna prodornost njihovih idej naj bi svojo moĉ in svoje preseţke ĉrpala prav iz 

pravljic. Ne le Dickens in Goethe, ki sta se kot pisatelja zatekala v umetniško domišljijo, tudi 

Einstein je pravljice vse ţivljenje nadvse cenil. Znana anekdota pripoveduje o skrbni ţenski, 

ki ga je vprašala, kaj naj bere otroku, da bo postal znanstvenik njegovega kova. Einstein ji je 

priporoĉil pravljice: in za še veĉjega genija še veĉ pravljic.« (Pravljice, slikanice…, 2011) 

Vsak ĉlovek ima o pravljici nekoliko drugaĉno mnenje, ki temelji na njegovih dotedanjih 

izkušnjah in zornem kotu, s katerega gleda na  pravljico. Zato bi lahko vsakdo postavil 

nekoliko drugaĉno definicijo, kaj je pravljica, velika veĉina pa bi bila verjetno pozitivno 

naravnana.  

Pravljica je lahko sprostitev, uspavanka, priloţnost za spoznavanje samega sebe, vzgojno 

sredstvo in še marsikaj. 

 

3.2 IZVOR PRAVLJICE 

Ĉeprav so po nastanku in izvoru ena najstarejših oblik besedne umetnosti, nikoli ne zastarajo, 

temveĉ so vedno znova nove, sveţe in mlade. Ker so preţivele toliko ĉasa, pomeni, da 

predstavljajo vrednost, ki jo je potrebno spoštovati, saj kot vemo, lahko preţivijo tako dolgo 

le zelo dobre stvari. 

Na vprašanje o nastanku pravljic Z. Zalokar Divjak odgovarja, da je še vedno nedoreĉeno. 

Grška beseda mit pomeni v prevodu besedo ali zgodbo. Ĉe je mit torej beseda ali zgodba in 

beseda mit, potem sta se morda pojavila hkrati. (Z. Zalokar Divjak, 2002, str. 13) 

V otroštvu mi je mama prebirala ljudske pravljice in povedala, da so jih poznali ţe zelo, zelo 

dolgo nazaj. Kot otroku, se spominjam, mi je bilo to zelo pomembno in v ponos, da poslušam 

pravljice, ki so jih ţe poslušali v pradavnini. Tudi Blaţenka Grgiĉ v svojem ĉlanku piše, da 

velja prepriĉanje, da izvor pravljic in pripovedk sega v ljudsko tradicijo, ki prenaša in ohranja 

pradavna verovanja. Številni prouĉevalci pravljic menijo, da so njihovi avtorji ''ljudje iz 

ljudstva'' oziroma anonimni, pesniško nadarjeni posamezniki, ki so si te pravljice preprosto 
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izmišljevali, verjetno za vzgojo lastnih otrok. Te pravljice so prehajale iz roda v rod, ker so 

ljudje ţeleli staro modrost ohraniti in jo zapustiti prihodnjim rodovom. (O pomenu pravljic..., 

2011)  

Pravljica ţe od nekdaj velja za izjemno dobro in koristno, kar nam pove dejstvo, da so ţe v 

antiki (Šircelj, 1972) Aristofanes, Euripides in kasneje Plutarh pojmovali pravljico kot 

sredstvo, ki otroka razveseljuje, obenem pa mu daje obĉutek zašĉitenosti.   (1000 pr. n. št.  do 

476 n.št.) Platon, ki se je ukvarjal predvsem z vprašanjem oblikovanja ĉloveškega uma, je 

predlagal, da prihodnji drţavljani njegove idealne drţave zaĉenjajo svoje literarno 

izobraţevanje raje s pripovedovanjem mitov kot  z golimi dejstvi ali tako imenovanimi 

razumskimi nauki. 

Prvotna domovina pravljic je Daljni vzhod (Indija). O tem piše tudi Z. Zalokar Divjak (2002). 

Najbolj znana je knjiga pravljic Panĉatantra ali pravljice iz Kitajske, Perzije in Arabije, med 

katerimi je najbolj znana Tisoĉ in ena noĉ. O najstarejši in najbolj slavni zbirki indijskih 

pravljic Panĉatantra, ki se imenuje tudi Peteroknjiţje, lahko povemo, da obsega pet knjig. 

Vsaka od teh knjig ima okvirno zgodbo, v kateri se nizajo pravljice, ki se vse skupaj 

imenujejo Panĉatantra.  

 

Panĉatantra velja za uĉbenik politiĉne modrosti, saj pesniško podaja umetnost vladanja, prav 

tako pa tudi splošnega razumevanja sveta in ţivljenja. Sprva so bile  pravljice namenjene le 

princem, kmalu pa so se zaĉele širiti od ust do ust, iz deţele v deţelo. Prebirali so jih tako 

uĉeni kot preprosti ljudje, saj so bile ţe v davnini prevedene v najmanj šestdeset jezikov 

Azije, Afrike in Evrope. V nemšĉino so bile prevedene iz sanskrata leta 1859 po verziji, ki je 

v Indiji ponarodela. V slovenšĉino pa so bile potem prevedene iz nemšĉine. 

 

Leta 1697 je Charles Perrault izdal drobno zbirko osmih najbolj znanih ljudskih pravljic – 

Pravljice mame Goske. On je tudi zapisal Rdeĉo kapico, Pepelko, Trnuljĉico, Obuti maĉek in 

še mnoge. Brata Jakob in Wilhelm Grimm sta leta 1812 izdala svojo znamenito knjigo 

Otroške in hišne pravljice. Dobrih dvajset let kasneje ( l. 1835)  pa je svojo prvo zbirko izdal 

znameniti danski pravljiĉar Hans Christian Andersen. V svojem ĉasu je doţivel svetovno 

slavo in še danes velja za kralja pravljic. V njegovi prvi zbirki so bile pravljice, ki so še vedno 

zelo brane: Vţigalnik, Cvetlice male Ide,  Kraljiĉna na zrnu graha… Pozneje je napisal še 

mnogo drugih pravljic, med katerimi so najbolj znane: Cesarjeva nova oblaĉila, Palĉica, Mala 

morska deklica, Grdi raĉek… 
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V zgodovini pravljice je naredil veliko prelomnico, saj, kot omenja M. Batiĉ (2001) je bil 

prvi, ki je ustvaril klasiĉno umetno pravljico. Nekatere Andersenove pravljice so le svobodno 

predelane ljudske pravljice, veĉinoma pa je ustvarjal izvirne pravljice. V reviji Otrok in knjiga 

sem zasledila, kako M. Crnković kratko in jedrnato opiše znaĉilnosti njegovega pisanja. V 

obilni meri je namreĉ uporabljal postopek oţivljanja stvari in poĉloveĉenja rastlin in ţivali; v 

pravljiĉno obleko je odel tudi dogodke iz svojega ţivljenja in svoje pesniško doţivljanje 

sveta. Po Hansu Christianu Andersenu so se zgledovali številni pisatelji, njegove pravljice pa 

so postale last vseh narodov. 

 

Tudi Slovenci imamo bogato kulturno dedišĉino. Alenka Goljevšĉek v svoji knjigi Pravljice, 

kaj ste? (1991) navaja, da segajo prvi zapisi naše ljudske proze v 9. stoletje. Primoţ Trubar je 

prvi opredelil zvrsti ljudske proze s perpuvidami, istorijami, zgodenami, eksemplami, 

perlihami in basnimi. Veliko pripovedi je zapisal tudi Janez Vajkard Valvasor v Slavi 

vojvodine Kranjske. Ob pomoĉi ljudske dedišĉine pa je razlagal boţje nauke  v pridigah Janez 

Svetokriški. Mislim, da se dandanes premalo zavedamo in cenimo našo kulturno dedišĉino. 

Imamo kar nekaj velikih ljudi, avtorjev, ki so postavili temelje na podroĉju slovenske 

literature ali pa so temelje nadgradili, pa jih marsikdo premalo pozna. Z. Zalokar Divjak, jih v 

svoji knjigi, Brez pravljice ni otroštva,omeni kar nekaj. 

 

Matevţ Ravnikar – Poţenĉan si je pridobil ĉast prvega slovenskega zbiralca pravljic in 

pripovedk. Leta 1843 je objavil v zagrebški Danici zgodbo o spokorjenem grešniku Bajzisu iz 

okolice Ribnice na Kranjskem. Omeniti moram tudi Gašperja Kriţnika, ker je zapisoval svoje 

pripovedi v nareĉju. Leta 1874 jih je izdal pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika. 

Milko Matiĉev je v 20. stoletju zbiral v Reziji ţivalske pravljice Zverinice iz Rezije. 

 

Znana pa je tudi ţe prej omenjena knjiga Zlata ptica, zbirka pravljic in pripovedk z vsega 

sveta, ki jih je zbrala in uredila Kristina Brenkova. Polonca Kovaĉ poda v svoji knjigi Od kod 

so se vzele pravljice (1998) zanimivo trditev o naši pravljici Desetnica. Pravi, da je imela 

priloţnost spoznati strokovnjaka za pravljice z Inštituta za pravljice v Goettingenu, ki ji je 

zatrdil, da motiva, kot ga ima naša Desetnica, ni zaslediti nikjer drugje na svetu. Podobno 

zgodbo imajo le Angleţi, toda tam je moral po svetu fantiĉ. 

 

 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

Stran | 22  
 

3.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PRAVLJICE 

 

Pravljice glede na nastanek delimo na: 

 ljudske pravljice, 

 umetne (avtorske) pravljice. 

 

Kot se ti dve vrsti pravljic med seboj razlikujeta po nastanku, se med seboj razlikujeta tudi po 

drugih znaĉilnostih. Ker so te zelo pomemben dejavnik pri vplivanju na otrokov moralni 

razvoj, bom posebej predstavila znaĉilnosti ljudske in posebej znaĉilnosti umetne pravljice. 

Za poglavji, v katerih bom opisala znaĉilnosti ljudske in umetne (avtorske) pravljice sem 

vsebino zajemala oziroma povzemala po diplomskem delu M. Batiĉ (2001). 

 

3.3.1 LJUDSKA PRAVLJICA 

Ljudsko pravljico sta raziskovala švicar Max Lűthy in ruski raziskovalec Vladimir Propp. 

Max Lűthy vidi bistvo ljudske pravljice v tipiĉni obliki: »Skrivnost pravljice ni v motivih, 

temveĉ v naĉinu, kako jih uporablja.« Odkril je sedem znaĉilnosti, ki so za ljudsko pravljico 

tipiĉne: 

 nedoloĉenost dogajalnega prostora in ĉasa, 

 tipizacija oseb, 

 enodimenzionalnost dogajanja, 

 zgradba pravljice sledi trem zakonom, 

 nasprotje med dobrim in zlim, 

 tipiĉni rekviziti, 

 tipiĉen zaĉetek in konec. 

 

1. Nedoloĉenost prostora dogajanja in ĉasa 

Pri branju ali poslušanju pravljice izvemo o tem, od kje prihajajo junaki zgodbe in kdaj se je 

zgodba dogajala, zelo malo. Pogosto vemo le, da je bil kralj, da je bil moţ bogat ali reven… 

Daljše opise najdemo le tam, kjer se prostor dogajanja v poteku pravljice spremeni. V zaĉetku 

pripovedovanja prostor dogajanja in ĉas nista opisana (nekoĉ, nekje). 
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Nedoloĉenost prostora dogajanja in ĉasa je univerzalna in je otroku opora ob vstopu v 

doţivljajski stik z dogajanjem. Njegov izkustveni in spoznavni svet je še tako skromen, da bi 

mu toĉna ĉasovna in krajevna ureditev dogajanja pomenila oviro in bi mu zameglila linijo 

dogodka pravljice. Dogajanje je v pravljici nanizano postopno, kar natanko ustreza 

otrokovemu razvoju. Otrok ne bi mogel spremljati zelo zapletenega menjavanja ĉasa 

dogajanja in prostora, kot ga najdemo v knjiţevnosti za odrasle. 

 

2. Tipizacija oseb 

Pravljiĉne osebe so ponavadi tipizirane, kar pomeni, da knjiţevne osebe nimajo individualnih 

znaĉajskih lastnosti. Številni liki v ljudski pravljici sploh nimajo imena (princ, princesa, 

pastir, maĉeha, deĉek). Ĉe ima glavni lik ime, je to kakšno znano, za narod znaĉilno ime (npr. 

Janko in Metka), vendar so pogostejši vzdevki po tipiĉnih znaĉilnostih (Rdeĉa kapica, 

Trnuljĉica,…). »Glavno vlogo v pravljici imajo otroci sami, in sicer otroci iz zelo revnih 

druţin ali kraljevski otroci, skratka tisti, ki spodbujajo bralĉevo ĉustveno udeleţbo 

(usmiljenje), ali njegovo fantazijo (obĉudovanje razkošja v kraljevi palaĉi).« (Kordigel, 

Jamnik,   1999, str. 42  ) 

 

Poleg otrok nastopajo v pravljici tudi personificirani predmeti in ţivali ter razliĉna pravljiĉna 

bitja: vile, ĉarovnice, palĉki, velikani. Osebe so kar se da preproste, navadno imajo eno samo, 

za potek dogajanja bistveno lastnost, ki je zelo moĉno poudarjena. Tipizacija oseb omogoĉa, 

da si izkustveno in predstavno slabo razvit otrok v pravljiĉni dobi nazorno predstavlja 

druţbeni sloj knjiţevnih oseb (kraljica, kralj, trgovec, beraĉ…), bodisi druţinska razmerja 

(dedek, babica, vnuĉek, oĉe sinovi…), bodisi znaĉajske ali fiziĉne lastnosti (dober – hudoben, 

lep – grd…). Ugotovimo lahko, da prav tipizacija oseb in opozarjanje na lastnosti v izrazitih 

kontrastih omogoĉa otroškemu sprejemniku, da širi in bogati svoj doţivljajsko-izkustveni 

svet. 

 

3. Enodimenzionalnost dogajanja 

Resniĉnost in fantastiĉnost v dogajanju sta med seboj tako prepleteni, da se ju ne da loĉiti. 

Upraviĉeno govorimo o eni sami ravni dogajanja – to je raven ĉudeţa. To enodimenzionalnost 

dogajanja v zgodbi še potrjuje drţa glavnih knjiţevnih oseb, ki se niĉ ne zaĉudijo, ĉe se 

pojavijo ĉudeţna bitja, nadnaravni dogodki ali predmeti. Vse te iracionalne prvine sprejmejo 
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kot nekaj povsem samoumevnega, ker se vse paĉ dogaja v enem svetu, na eni ravni, kjer je 

vse mogoĉe. 

Enodimenzionalnost otroku zelo ustreza. Pomaga mu, da v svetu pravljic odkriva soroden 

svet, svet igre, s katerim se pogosto sreĉuje in ga samostojno obvlada. 

 

4. Zgradba pravljice sledi trem zakonom: 

 

a) Zakon dvojnosti ali trojnosti, 

b) Zakon ponavljanja dogajanja,   

c) Zakon stopnjevanja dogajanja. 

 

a) V ljudski pravljici se pogosto pojavlja število dva ali tri. Tako se npr. trije bratje 

potegujejo za princeso – dva sta pametna, eden pa je bedak, za katerega se kasneje 

izkaţe, da je najpametnejši. 

b) Ljudska pravljica na nek naĉin ponavlja dogajanje. Pogosto se zgodi, da se nek 

dogodek enako ponovi dvema osebama v isti pravljici, tako dobimo obĉutek ritma. 

Tak dvojni ali trojni dogodek nastane pogosto iz izvirne situacije, ko se dva ali trije 

bratje odpravijo v svet, da bi se pomerili v nalogah. Pri tem je pomembno, da je vsaka 

epizoda zakljuĉena, izolirana od druge. 

c) Ponavljanje sluţi za vzpostavljanje ravnovesja in za umirjanje dogajanja. Otrok ţeli, 

da se zmeraj nekaj dogaja, vendar so njegove zmoţnosti spremljanja in predelovanja 

vtisov omejene. Zato pravljica namesto neomejene ekspanzije ponuja dvojno ali trojno 

ponovitev iste teme. Vendar to ponavljanje ni natanĉno, ampak gre za stopnjevanje 

napetosti, da bi obnovil poslušalĉev interes, kljub temu, da se je dogajanje umirilo. 

 

Trije zakoni omogoĉajo otroku postopno in temeljito podoţivljanje zgodbe; še zlasti s 

principom ponavljanja dogajanja ter dramatiĉnim zapletom in razpletom zgodbe. 

Metka Kordigel v svoji knjigi Knjiţevna vzgoja v vrtcu (1999) pravi, da ima 

ponavljanje v pravljici tudi psihološko funkcijo. Poslušalcem posreduje obĉutek 

varnosti, saj zagotavlja, da se bodo dogodki vrstili natanko tako, kot je to 

pripovedovalec predvidel, da ne bo nikakršnih preseneĉenj, ki bi ĉloveka ogrozila. Ĉe 

pa bo do njih ţe prišlo, ima pravljica na zalogi še ĉudeţe, ki bodo vse spravili v red. 
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5. Nasprotje med dobrim in zlim 

Max Lűthy meni, da je za moralno osnovo ljudske pravljice razvidno nasprotje med dobrim in 

zlim. Pri tem je dobro vedno poplaĉano, zlo pa kaznovano. Milko Matiĉetov pravi: »Jedro 

pravljic je izrazito ĉloveška in zato mednarodna dobrina. Menda ni motiva, ki ne bi bil 

razširjen daleĉ po svetu. Ĉe kje, potem je to v prvi vrsti na podroĉju pravljic, da si celo narodi 

deţel, ki so med seboj sprte, podajo roko in dvigajo svoj glas v obsodbo krivice in 

povzdignejo pravico. Izdajalstvo, ropanje, krvoloĉnost, pohlep, zavist in druge grdobije, v 

pravljici dosledno doleti ostra, neusmiljena kazen, medtem ko je za zvestobo, junaštvo, 

skromnost, dareţljivost in druge dobre lastnosti, redno pripravljena nagrada. Ko so junaki 

pravljice v najhujši stiski, ko so sile zla ţe tik pred zmago, priskoĉijo dobrim, a slabotnim, na 

pomoĉ hvaleţne ţivali, dobri rajniki, mesec, sonce, vetrovi, z drugimi besedami ţiva in mrtva 

narava, ki ne more mirno prenašati, da bi se šopirila krivica.« (Goljevšĉek, 1991, str. 48) 

 

6. Tipiĉni rekviziti 

V pravljici se pojavljajo ţlahtne kovine – zlato, srebro, dragoceno kamenje… Pogosti so 

ĉudeţni prstani, krone. Najbolj oĉitna lastnost rekvizitov ljudske pravljice je, da so neţivi. 

Sodobnemu otroku sicer ne pomenijo neposredne materialne vrednosti, kljub temu pa 

dogajanje delajo bolj blešĉeĉe, slikovito, otrok ima rad moĉan uĉinek. 

 

7. Tipiĉen zaĉetek in konec 

Ljudske pravljice imajo znaĉilno poved, ki otroka popelje v fantazijski svet. Zanje je znaĉilno, 

da je dogajanje postavljeno v pretekli ĉas, zato se ljudske pravljice navadno zaĉnejo z 

besedami, ki nakazujejo preteklost: 

- Nekoĉ je ţivel kralj… 

- Nekje za devetimi gorami in devetimi vodami… 

- V bajti na kraju vasi, je nekoĉ ţivela siromašna ţena… 

Ljudska pravljica je praviloma tretjeosebna pripoved, pogosto pa se zgodi, da se v znaĉilnem 

skupnem delu pojavi prvoosebni pripovedovalec in vzpostavi neposreden stik s 

poslušalcem/bralcem pravljice, npr.: 

- »Tudi jaz sem bil tam (na veliki gostiji), sicer bi ne vedel, kako se je to zgodilo.« 

- »Pili so in jedli in bili dobre volje; celo meni so dali nekoliko piti, da imam še zdaj moker 

jezik.« 
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Vĉasih se v sklepnem delu pojavi tudi ponoven poudarek moralnega sporoĉila pravljice, npr.:  

- »Ta pravljica nas uĉi, da ĉlovek ne sme nikdar prezirati niti najmanjšega daru.« 

 

Moralno sporoĉilo pa lahko tudi ni tako neposredno: 

- »… nihĉe drug kot ti naj ne bo vladar mojemu kraljestvu, kajti tvoja sinovska ljubezen je 

meni najdraţji dar. Vidim tudi, da imaš goreĉo ljubezen do svojih bratov in podloţnikov. 

Zato tebi izroĉam kraljestvo.« 

 

Pravljica se vedno sreĉno konĉa in s tem otroku daje vero v ţivljenje, zagotavlja mu urejenost 

sveta. Ob koncu je dobro poplaĉano, zlo pa kaznovano. To otroka potolaţi in mu nudi 

ĉustveno varnost. 

 

V vsaki pravljici ni vedno vseh znaĉilnosti. Nekatere so lahko neizrazite, zastrte ali celo 

manjkajo. Zagotovo pa v vsaki ljudski pravljici najdemo enodimenzionalnost, nedoloĉenost 

prostora dogajanja in ĉasa ter tipiziranost knjiţevnih oseb. 

 

 

3.3.2 UMETNA (AVTORSKA) PRAVLJICA 

 

Delimo jo na:   

- klasiĉno umetno pravljico, 

- sodobno pravljico. 

 

Klasiĉno umetno pravljico je odkril Hans Christian Andersen. V zaĉetku se je zgledovala po 

ljudski pravljici, nato pa se je od nje vedno bolj oddaljevala. Novosti, ki jih je uvedel Hans 

Christian Andersen ( po M.  Batiĉ, 2001) v pisanje umetnih pravljic za otroke, so: 

 

- Tematiziral je otroški doţivljajski svet in igro. 

- Poudaril je otroški lik kot glavno literarno osebo. 

- Nakazal je dvodimenzionalnost dogajanja, ki sicer ni pravilo, saj klasiĉno umetno 

pravljico v veĉji meri obvladuje enodimenzionalnost. 

- V pravljicah je oţivljal otroške igraĉe in predmete iz otroku poznanega druţinskega 

okolja. 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

Stran | 27  
 

- Oţivil je rastline in jim v zgodbah pripisal posebno sporoĉilno vlogo (Cvetice male Ide). S 

tem tipom pravljic Hans Christian Andersen opozarja na razliĉne znaĉaje in znaĉajske 

vrline. 

- V pisanje pravljic za otroke je vnesel avtobiografske prvine. 

- Uvedel je znaĉilen slog, ki vsebuje humor, pa tudi ironijo in satiro. Humorne plati besedil 

se razveselijo otroški bralci, sporoĉila ironiĉne in satiriĉne narave pa so sposobni razbrati 

odrasli. 

 

Klasiĉna umetna pravljica je ljudski podobna po tem, da pogosto vsebuje moralno sporoĉilo. 

Od ljudske pravljice pa se razlikuje, da je avtorska, slog pa je znaĉilen za vsakega 

posameznega pisca. Prostor dogajanja in ĉas postajata doloĉljiva, osebe pa so tipi le deloma – 

poĉasi uveljavljajo individualne znaĉajske lastnosti (prav tam).   

 

Sodobna pravljica se deli na dve zvrsti, ki sta nastali zaradi razliĉne dolţine pripovedi: 

- Kratka sodobna pravljica, 

- Obseţna sodobna pravljica (fantastiĉna pripoved). 

 

 

Kratko sodobno pravljico prepoznamo po naslednjih znaĉilnostih: 

 

- Glavna tema je otroški doţivljajski svet in igra. 

- Shema dogajanja je dvodimenzionalna. Dogajanje poteka na dveh ravneh – obiĉajno je 

realni svet okvir zgodbe, jedro zgodbe pa je fantastiĉni svet. 

- Glavni otroški lik ni tip, marveĉ je individualni znaĉaj z individualnimi psihološkimi 

lastnostmi. Obiĉajno je to v starosti od poznega predšolskega obdobja do desetega leta. 

- Ĉas dogajanja je na resniĉni ravni natanĉno doloĉen. 

- Prostor dogajanja je na resniĉni ravni prav tako doloĉen, medtem ko je fantastiĉna raven 

dogajanja domišljijska in iracionalna. 

- Vzrok za prehod dogajanja iz realnosti v fantastiko je zmeraj utemeljen in ga najdemo v 

glavnem otroškem liku. Ta zaide v ĉustveno stisko ali pa se znajde pred problemom, ki ga 

v resniĉnem ţivljenju ne zna rešiti. Motivi so lahko tudi bolezen otroškega lika, njegova 

osamljenost, potreba po igri, sanje. Otroški lik na fantastiĉni ravni razreši problem, saj je v 

pravljiĉnem svetu vse mogoĉe. Ko je problem razrešen, se dogajanje spet povrne na realno 

raven. 
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- V sodobni pravljici so navzoĉi tudi odrasli liki, vendar imajo sekundarno vlogo v 

dogajanju, potisnjeni so na njegov rob. Nimajo sposobnosti za vstop v svet fantastike in 

domišljije, praviloma ostanejo v resniĉnem svetu. K njim se otroški lik vrne po razrešitvi 

problema. 

- Sodobna pravljica nima izrecnega moralnega sporoĉila tako kot ljudska in klasiĉna 

pravljica. Sporoĉilo sodobne pravljice je vedno tako, da ga smemo razumeti kot 

pisateljevo prijazno stališĉe do otrok. Pisatelj je zmeraj na strani otroških glavnih likov, 

pogosto pa kritiĉno ost uperi v svet odraslih in v njihovo neprimerno drţo do sveta otrok. 

Ta ost je lahko blago humorna ali pa ostra. (Batiĉ, 2001) 

 

Obsežna sodobna pravljica je daljša pripoved, ki enako kot kratka sodobna pravljica zajema 

fantastiĉne, pravljiĉne elemente. Razdeljena je na veĉ poglavij, ki so zakljuĉene enote 

dogajanja in imajo obiĉajno zanimive in izzivalne naslove, ki otroka pritegnejo k nadaljnjemu 

branju obseţnega besedila. 

 

Glavne znaĉilnosti fantastiĉne pripovedi: 

 

- Glavna tema je otroški doţivljajski svet in igra. 

- Glavni lik je otrok v starostnem razponu do desetega, dvanajstega leta. 

- Shema dogajanja pozna dve razliĉici: 

1. Zgodba se zaĉne in konĉa na realni ravni, vmesno dogajanje pa se odvija v 

fantastiĉnem svetu 

2. Dogajanje je plastovito – menjujeta se realno in fantastiĉno dogajanje. 

- Prostor dogajanja je na realni ravni natanĉno doloĉen in je najveĉkrat sodobno mestno 

okolje. 

- Ĉas dogajanja pozna dve kategoriji: zunanji, objektivno merljivi ĉas je drugaĉen od ĉasa v 

fantastiĉnem svetu, ki je subjektiven in je navadno daljši od objektivnega. 

- Odrasle osebe nastopajo, vendar nimajo sposobnosti prehoda na fantastiĉno raven 

dogajanja, imajo sekundarne vloge. 

- Dogajanje je dvodimenzionalno – razvidni sta realna in fantastiĉna raven dogajanja. 

Glavni otroški lik prehaja z ene ravni na drugo, vendar je ob stiku s fantastiĉnim svetom 

zaĉuden, preseneĉen, lahko pa tudi prestrašen. To dokazuje, da se zaveda, da pripada svetu 

realnosti in je ob stiku s fantastiĉnim svetom, v katerega vstopa brez problemov, sooĉen z 

nekim novim, tujim svetom. 
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- Vzrok za prehod iz realnosti v fantastiko in spet nazaj je v otroškem liku: stiska, problem, 

bolezen, potreba po umiku v domišljijski svet, potreba po igri. 

- Sporoĉilo fantastiĉne pripovedi je pogosto veĉplastno, vedno pa se izkaţe, da je pisec na 

strani otrok, da opozarja na njihove probleme, da ponuja rešitve. Kritiĉna ost je uperjena 

predvsem v odraslo, vzgojno avtoriteto. 

 

Kratka sodobna pravljica se od obseţne sodobne pravljice loĉi le po nekaterih lastnostih, ki pa 

niso bistvenega pomena. Najveĉja razlika med njima je ravno dolţina pripovedi. Zato v 

nadaljevanju fantastiĉnih pripovedi ne bom posebej loĉevala od ostalih pravljic, saj imajo tudi 

slednje, enako kot ostale pravljice, velik vpliv na moralni razvoj otrok. (Batiĉ, 2001, str. 19-

24) 
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3.3.3 PRIMERJAVA MED LJUDSKO IN SODOBNO PRAVLJICO  

 

Primerjavo sem povzela po M. Batiĉ (2001).  

 LJUDSKA PRAVLJICA SODOBNA PRAVLJICA 

DOGAJALNI PROSTOR Ni  znan (nekje, za devetimi 

gorami…) 

Znan, natančno določen 

(bolnišnica – infekcijski 

oddelek, stolpnica na Trţaški 

cesti…) 

ČAS DOGAJANJA Ni  znan (nekoč, pred davnimi 

časi…) 

Znan, natančno določen 

(sodobnost…) 

OSEBE So tipi, nimajo individualnih 

značajskih lastnosti 

Niso tipi, junaki imajo 

individualne značajske 

lastnosti 

IMENA Osebe nimajo imen, 

prevladujejo nadimki 

(Pepelka, Sneguljčica…) 

Osebe imajo lastna imena 

RAVEN DOGAJANJA Dogajanje je enodimenzialno, 

vse se dogaja na ravni čudeţa, 

v pravljični deţeli 

Okvir zgodbe je realni svet, 

jedro zgodbe pa je fantastično 

ZGRADBA PRAVLJICE Ponavljanje, stopnjevanje, 

dvojnost ali trojnost 

Trije zakoni večinoma niso 

prisotni 

TIPIČNI REKVIZITI Najdemo jih v večini ljudskih 

pravljic 

Niso prisotni 

TIPIČNI ZAČETEK IN 

KONEC 

Prisoten skoraj v vsaki ljudski 

pravljici 

Nima začetka in konca, ki je 

tipičen za ljudsko pravljico 

MORALNO SPOROČILO Je prisotno v vsaki ljudski 

pravljici, ni pa nujno, da je 

besedno izraţeno 

Ni izrecnega moralnega 

sporočila 

PRISOTNOST ODRASLIH 

LIKOV 

Odrasle osebe so v pravljicah 

prisotne in enako kot otroci 

doţivljajo čudeţne stvari 

Odrasle osebe so navzoče, 

vendar imajo sekundarno 

vlogo v dogajanju, nimajo 

vstopa v svet fantastike 

Vir: Batič, 2001, str. 26. 
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3.3.4 KAKO LJUDSKA PRAVLJICA UPOŠTEVA RAZVOJNO STOPNJO OTROKA 

 

Posebnosti otrokove recepcije knjiţevnosti, ki so posledica stopnje osebnostnega 

(kognitivnega, socialnega in emocionalnega) razvoja, je po študiji Charlotte Bűhler, v knjigi 

Knjiţevna vzgoja v vrtcu, povzela Metka Kordigel (1999). Navedla je temeljne lastnosti 

predšolskega otroka, ki jih pravljica s svojim naĉinom pripovedovanja upošteva, zaradi ĉesar 

je tako priljubljena in otrokom razumljiva. S tem ima pravljica tudi velik pomen za otrokov 

razvoj. Ugotovljeno bom v nadaljevanju na kratko strnila. 

 

C. Bűhler je ugotovila, da ima pravljica velik pomen za otrokov razvoj, ker nastopajoĉi liki 

nosijo razliĉne karakterne lastnosti. Otrok pozna le zelo enostavne lastnosti, ki jih lahko opazi 

v svojem vsakdanjem okolju (lenoba, hudobija, skopuštvo ali nepripravljenost deliti, 

ljubosumje, nespoštovanje avtoritete in neubogljivost…). S pravljico lahko svoja spoznavanja 

o razliĉnih karakterjih ljudi širi, primerja… Ker otrok nima sposobnosti abstrakcije, ima zato 

vsaka pravljiĉna oseba eno samo lastnost, ki nastopa v ekstremni obliki. Da bi jo otrok laţe 

opazil, je ponavadi podĉrtana še s protiosebo, ki ima diametralno nasproten karakter. 

 

Pravljica ima velik pomen za moralni razvoj otroka tudi zato, ker je otrok nagnjen k 

animizmu, kar pomeni, da vsaki stvari, rastlini in ţivali pripisuje »dušo«. Lastnost 

predšolskega otroka je tudi ta, da je nagnjen k antropocentrizmu. Ves svet vidi le v relaciji do 

ljudi, torej do samega sebe (npr. jezero je zato, da se lahko kopamo v njem…). Nekako takšen 

pomen otroci sestavijo iz slišane pravljice. C. Bűhler je v svoji raziskavi povzela, da otrok 

doţivlja podrobnosti veliko intenzivneje kot odrasli bralec. Pravljice so tako veĉ kot 

dobrodošle za predšolske otroke, saj se s tem, ko intenzivno doţivljajo zgodb,o tudi veliko 

nauĉijo. 

 

Naslednja lastnost, ki jo pravljice izpolnjujejo je: otrokova domišljija je potujoĉa. To pomeni, 

da lahko sledi le zaporednemu dogajanju. Zapletenemu menjavanju prostora in ĉasa, kot ga 

najdemo v knjiţevnosti za odrasle, ne bi mogel slediti. 

C. Bűhler v raziskavi ugotovi, da otrok ne bi mogel misliti na to, kaj se je zgodilo prej in kaj 

bi se utegnilo še zgoditi, zato ne more upoštevati neke prejšnje informacije, ki bi bila potrebna 

za razumevanje zdajšnje. Vse potrebne podatke mora dobiti sproti. Tudi to je razlog, ki daje 

pravljici neko teţo. Otrokove zmoţnosti sprejemanja in predelovanja vtisov so omejene. 
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Njihove ţelje po vedno novem in vznemirljivem najpogosteje presegajo zmoţnosti, zato 

pravljice z veĉkratnim ponavljanjem ali varirianjem iste teme dogajanje umirjajo. 

 

Otrok išĉe obĉutek varnosti, zato hoĉe, naj mu pravljica posreduje obĉutek, da je v ţivljenju 

vse urejeno, smotrno, smiselno. V tej veri ga utrjuje tok dogajanja v pravljici, kjer se nikoli ne 

zgodi niĉ, kar ni bilo vnaprej predvideno. Otrok sicer ţeli napeto dogajanje, a ga le teţko 

prenaša (pravljica napetost dogajanja omili s poprejšnjim svarilom, prepovedjo, zapovedjo ali 

prerokbo). Otrok še ni sposoben refleksije o svojih ĉustvih in ĉustvih drugih ljudi. Zato jih 

tudi v knjiţevnosti ne more dojemati. Dogajanje mora biti oblikovano tako, da je vse potrebne 

informacije mogoĉe razbrati iz zunanje slike. Npr. ĉustva se morajo reprezentirati navzven (ne 

ţalost, ampak solze), junak naj ne razmišlja, kaj bo napravil, ampak naj to preprosto stori. 

Tudi to lastnost pravljice izpolnjujejo. 

 

Vse te trditve in ugotovitve nam še kako potrjujejo, da pravljice otroci res potrebujejo. 

Pravljice so otrokom pisane na koţo, saj upoštevajo njihovo razvojno stopnjo, ţelje, 

potrebe… 
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3.4 PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC 

 

Starši se pogosto sprašujejo, kako zvabiti svoje otroke v svet pravljic in knjig. Kako v poplavi 

slikanic, knjig in revij loĉiti zrno od plevela in izbrati primerno ĉtivo za svojega malĉka? 

Kako ga oĉarati, da jim bo z veseljem prisluhnil in postal zahteven bralec?  

 

Vsi dobro vemo, da so si otroci med seboj razliĉni. Nekateri ţe od malega z zanimanjem radi 

prisluhnejo pravljici, druge poslušanje nikakor ne pritegne. Pozorno poslušanje od malĉkov 

terja doloĉeno koncentracijo, katere pa vsi pri 1-2 leti starosti še niso zmoţni. Temu smo v 

vrtcu pogosto priĉa, saj imamo pred seboj 14 otrok in se razlike in interesi med njimi hitro 

opazijo. Nekateri otroci se raje zaposlijo s hojo, tekanjem in raziskovanjem bliţnje okolice, pa 

niĉ zato. Poslušanje pravljic ni edini naĉin, s katerim otroku odpremo pot v svet branja. Lahko 

mu ponudimo knjige, kartonke, slikanice, knjiţice s preseneĉenji (lutka, lik, ki skoĉi pred 

otroka, ko pogleda pod zavihek knjige), ki bodo pritegnile in spodbudile njegovo aktivnost. 

Otrokovo mišljenje in njegove bralne spretnosti lahko spodbudimo še na nekatere naĉine. Ĉe 

nas v vrtcu kakšen starš prosi za nasvet in pomoĉ, kako otroku pribliţati knjigo, mu svetujemo 

naslednje:  

 ĉas, ki ga starši otroku posvetijo pred spanjem, je zanj zelo dragocen. Lahko mu 

pripovedujejo pravljice, šepetajo uspavanke ali pa mu predvajajo zgodbico, posneto na 

kaseti ali zgošĉenki. To ga pomirja in buri njegov domišljijski svet. 

 Skupaj z malĉki lahko prisluhnemo zvokom in glasovom v okolici (zvok avtomobila, 

lajeţ psa, petje ptic…). 

 Naj bodo otroške knjige v skladu s tem, kaj si otrok ţeli. Starši naj ga navadijo na 

obisk knjiţnice in mu pustijo, da si izbere najprivlaĉnejšo knjigo. Veliko raje se bo 

ukvarjal s knjigo, ki si jo je sam izbral.  

 Prvi stik s knjigo naj bo prijeten in topel. 

 Zelo pomembno je, da spremljamo otrokov napredek, ga pohvalimo in spodbujamo. 
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3.4.1 BRANJE ALI PRIPOVEDOVANJE 

 

Vsi dobro vemo, da je boljše in pristnejše, ĉe otroku pravljice, zgodbe pripovedujemo in ne 

beremo. To nam povedo mnogi avtorji ali, ĉe stopimo v knjiţnico, bomo tam našli kar nekaj 

priroĉnikov ali knjig, ki nas poduĉijo o pripovedovanju pravljic. To nam dokazuje tudi 

dejstvo, da so se vĉasih izobraţevali za poklic pripovedovalca zgodb.  

Tudi Z. Zalokar Divjak v svoji knjigi Brez pravljice ni otroštva,  pojasni prednosti, ki jih ima 

pripovedovanje v primerjavi z branjem iz knjig: »Bralec zgodbe je vezan na tiskane besede, 

stavke in odstavke. Med branjem ne vidi svoje publike, zato ne more videti in spremljati 

reakcij otrok in se jim prilagajati. Tako ni niti telesnega niti duhovnega stika, ki je za odnos 

med odraslim in otrokom zelo pomemben.« (Z. Zalokar Divjak, 2002, str. 111) V nasprotju s 

tem pa je pripovedovalec zgodbe »svoboden«. Ker je izpolnjen z zgodbo, mu ni treba paziti 

na besede, stavke, odstavke. Dejstvo je, da, ĉe pravljico pripovedujemo, laţje vzpostavimo 

stik z otroki. 

Omenjena avtorica omenja, da ne gre samo za uĉenje zgodbe, ampak za ponotranjenje 

zgodbe. Pripovedovanje mora biti spontano in neprisiljeno, da se med otroki in 

pripovedovalcem vzpostavita naklonjenost in zaupanje. Ĉim veĉji je ta medsebojni telesni in 

duhovni stik, tem bolj se otroci poĉutijo varne, njihova sposobnost pozornosti in koncentracije 

pa je na vrhuncu. To sem tudi sama ţe ugotovila v vrtcu, ko v jutranjem krogu beremo ali 

pripovedujemo zgodbe. S sodelavko sva se odloĉili, da bova veĉinoma  raje pripovedovali kot 

pa brali zgodbe in pravljice, saj je razlika pri otrocih oĉitna. Otroci uţivajo ob poslušanju 

pravljic, ĉe jih posredujemo ob pravem ĉasu (najbolje vedno ob istem ĉasu) in na primeren 

naĉin. 

 

Namen pripovedovanja pravljice bi moral biti takšen, kot ga je opisala Goethejeva mati – 

skupna izkušnja uţivanja v pravljici, ĉeprav so ti uţitki pri vsakomur drugaĉni. Otrok uţiva v 

domišljiji, odrasli pa ĉrpa zadovoljstvo iz otrokovega uţitka, ali otroka navdušuje, ker zve 

vedno nekaj novega o sebi in svetu, odrasle pa radostijo otrokova nova spoznanja. 

Misli in trditve Z. Zalokar Divjak so mi zelo blizu. Ĉe se ne odloĉimo za pripovedovanje 

pravljice in jo raje beremo, jo berimo poĉasi, saj otroci šele spoznavajo jezik in se ga tako tudi 

uĉijo. Ne smemo pa pretiravati z modulacijo glasu, ker se otroci vznemirijo in prestrašijo. 
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Tudi Bruno Bettelheim zagovarja pripovedovanje pravljic. Še posebej, ĉe ţelimo, da pravljica 

popolnoma razvije svoje tolaţilne potenciale ter svoje simboliĉne in predvsem medĉloveške 

pomene. Seveda mora imeti odrasel ĉlovek, ki pripoveduje pravljico, do otroka in do pravljice 

spoštljiv odnos, saj se s trditvijo M. Batiĉ zelo strinjam, ko pravi, da s tem, ko starši, pa tudi 

uĉitelji in vzgojitelji otroku pravljic ne predvajajo s kaset, ampak mu jih pripovedujejo, dajejo 

obĉutek, da v svojih fantazijah ni sam, temveĉ da ga odrasli pri tem podpirajo. Otroku dajejo 

obĉutek, da je njegovo doţivljanje realno in pomembno. Otrok, ki si mora pravljice brati sam, 

je za to prikrajšan. (Batiĉ, 2001, str. 45)  

 

3.4.2 PONAVLJANJE PRAVLJICE 

 

Velikokrat slišim mamice v vrtcu, prijateljice, ki so ţe postale mamice, ko tarnajo, da njihov 

otrok vedno znova in znova ţeli slišati le eno pravljico. Tarnajo, kako to, da si lahko ob vseh 

knjigah, ki jih imajo doma, otrok izbere prav tisto, ki je najbolj »oguljena, umazana in 

natrgana«. Pripomnijo tudi: »Zdaj znam tudi jaz to pravljico ţe na pamet, ĉe se pa kdaj 

zmotim, me otrok takoj popravi.« 

Z. Zalokar Divjak (2002) v svoji knjigi lepo napiše, da je zelo pomembna lastnost pravljice 

ponavljanje. Pravljico je treba ponavljati zaradi otrokovega razumevanja sebe. Ko se 

poistoveti z junakom, spreminja tudi svoje vedenje in doţivljanje sveta. Ta svet je ĉaroben in 

povsem drugaĉen od sveta odraslih. Ker pravljice odslikavajo naše ţivljenje, jo ţelijo otroci 

tudi vedno znova slišati. Naša narava je takšna, da ţelimo o ţivljenju tudi ĉim veĉ vedeti in ga 

spoznati. 

»Ko damo otroku priloţnost in ĉas, da pravljico veĉkrat posluša, ob zgodbi zaĉne odkrivati 

samega sebe in izkušnje, ki jih bo v svetu potreboval. Po prvem poslušanju otrok še ne more 

vzpostaviti stika z notranjo zgodbo pravljice, ampak potrebuje ĉasovno oddaljenost in osebno 

prilagajanje zgodbi, zato je treba paziti, da se s prehitro menjavo pravljic ne izniĉi vtis 

prejšnje.« ( Z. Zalokar Divjak, 2002, str. 97) 

Zakaj otroku veĉkrat pripovedovati isto pravljico, nazorno razlaga Metka Kordigel v svoji 

knjigi Knjiţevna vzgoja v vrtcu: »Otrok potrebuje za poslušanje pravljice, zgodbe, pesmi, 

torej za recepcijo literarnega dela veliko miselne energije, ki bi jo lahko imenovali tudi 

recepcijska energija.    
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 Najprej mora ugotoviti, da gre za recepcijsko govorno situacijo, v kateri mu govorec 

ne bo niĉesar predstavljal in ne izraţal kakšnega hotenja, da to pripovedovanje nima 

drugega namena, kot da bi mu bilo lepo in prijetno. 

 Nato mora ĉim prej zaznati, za katero knjiţevno vrsto gre, saj mora glede na to 

odloĉitev priklicati v zavest ustrezno miselno shemo. 

 Potem mora iz literarne celote razbrati knjiţevne osebe. 

 Prepoznati in doloĉiti mora knjiţevni prostor. 

 Knjiţevne osebe v prostoru dogajanja mora spraviti v gibanje dogajanja in prepoznati 

mora knjiţevno dogajanje. 

 Opraviti mora postopek iskanja vrat za identifikacijo. 

 Nato se mora preseliti v eno izmed knjiţevnih oseb. 

 Ugotoviti mora tudi, katere izmed oseb so si v nasprotnem poloţaju. 

 Prav tako mora ugotoviti, katere so dobre in katere so slabe, ĉesar mu ta pravljica 

neposredno ne pove, ampak mora vse izlušĉiti iz njihovega ravnanja. 

 Opraviti mora analogne premike in si tako v domišljiji ustvariti podobo domišljijskih 

likov – ĉudeţnih figur. 

 Šele nato lahko zapolni prazne prostore v pravljici z elementi iz svojega miselnega 

sveta in naredi, zmontira, sestavi nekaterim knjiţevnim osebam lep (najlepši) videz in 

drugim grdega (oz. bolje reĉeno: najgršega). (Kordigel, Jamnik, 1999, str. 29 ) 

Naštete procese za recepcijo literarnega dela je v nadaljevanju zelo dobro opisala M. Batiĉ 

(2001) v svojem diplomskem delu in z zapisanim se popolnoma strinjam. Pravi, da mora 

otrok ob prvem poslušanju pravljice opraviti vse te miselne operacije, zato porabi veliko 

recepcijske energije. Majhnim otrokom zato pogosto zmanjka energije za dopolnjevanje 

praznih prostorov z lastnimi predstavami. Zato je podoba pravljice ob prvem poslušanju 

veliko bolj siromašna kot ob naslednjih poslušanjih. Pri drugem poslušanju je treba opraviti 

bistveno manj miselnih operacij, saj otrok ţe iz prvega poslušanja ve, kje so vrata za 

identifikacijo, katere osebe so dobre in katere slabe ter kako se bo zgodba konĉala. 

Zato ţeli otrok pravljico, ki mu je všeĉ, poslušati veĉkrat in doţiveti tudi njen najmanjši 

detajl. Šele po veĉ poslušanjih in ĉe je imel dovolj ĉasa in priloţnosti, da se je s pravljico 

dovolj ukvarjal, popolnoma izkoristi to, kar mu zgodba ponuja za razumevanje samega sebe 

in lastnih izkušenj v svetu. 
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3.4.3 RAZLAGA, OBNAVLJANJE PRAVLJIC  

 

Bettelheim (1999) ne odobrava obnavljanja pravljic. Obrazloţi namreĉ, da je najgloblji pomen 

pravljice – kar velja za vsako veliko umetnost – za vsakega drugaĉen, razlikuje se celo pri 

istem ĉloveku v razliĉnih ţivljenjskih obdobjih. Otrok izlušĉi iz iste pravljice razliĉne pomene 

glede na svoje interese in potrebe v nekem obdobju. Ĉe ima priloţnost, se vrne k isti pravljici, 

ko je stare pomene pripravljen razširiti ali jih nadomestiti z novimi. Torej, ĉe bomo obnavljali 

pravljice, bomo izlušĉili tisto bistvo, ki je pomembno za nas vzgojitelje oziroma tisto, kar 

ţelimo otrokom sporoĉiti.  Kot pravi Bettelheim pa otrok iz pravljice izlušĉi pomene glede na 

svoje interese in potrebe. Tega pa vzgojitelji ne moremo vedeti, še posebej ne za 14 otrok, ki 

jim ne moremo hkrati ugoditi. 

Velika past, ki ji odrasli najveĉkrat nasedemo, je namreĉ prepriĉanje, da je potrebno otrokom 

pravljico razloţiti. Podobnega mnenja je tudi Z. Zalokar Divjak, saj tudi ona meni, da je vsak 

otrok osebnost zase in tudi vsak otrok je na svoji razvojni stopnji. To pomeni, da jo bo vsak 

drugaĉe razumel in iz nje  potegnil ravno tisto, kar je sposoben dojeti in tudi tisto, kar v tisti 

situaciji potrebuje. Kadar ţelimo odrasli otroku razlagati vsebino zgodbe, uniĉimo njen ĉar. 

Otrok pravzaprav ne ve, zakaj je bil tako oĉaran, kajti pravljica nagovarja vse plasti njegove 

notranjosti. Kadar pa zgodba izgubi svojo ĉarobno moĉ, otroku ne more veĉ pomagati pri 

samostojnem reševanju in obvladovanju njegovih ţivljenjskih situacij. To pa je bil poglaviten 

namen pravljice. Otrok se ob pravljiĉnih motivih doţivlja kot bitje, ki je polno upov, bojazni, 

vseh moţnih stisk, vendar vedno tudi moţnih rešitev. 

»Odrasli vedno zatrjujemo, kako ţelimo, da bi se otroci nauĉili svoje teţave in tudi obiĉajne 

ţivljenjske naloge samostojno reševati, pa jim velikokrat delamo z našo »pomoĉjo in razlago« 

medvedjo uslugo. Otroci paĉ morajo, ĉe jim res ţelimo dobro, pridobiti svoje lastne izkušnje 

in tako tudi spoznati pot k odrašĉanju. Odrasli smo tu lahko v pomoĉ ali pa ovira.« (Z. 

Zalokar Divjak, 2002, str. 101) 

Torej, otrokom je treba pustiti dovolj ĉasa, da o zgodbi razmislijo, se vţivijo v pravljiĉno 

ozraĉje in rezultati se pokaţejo v njihovem osebnostnem razvoju. Tudi Jacob in Wilhelm 

Grimm pravita: »Ko pravljico povemo do konca, pustimo otrokom, da ţivijo slike znotraj  

njih. Nikar ne zahtevajmo, da bi otroci morali naslikati doloĉen prizor na papir. Ali se vam ne 

zdi, da bi lahko zahtevali od komaj rojenega zrnja, da kar ĉez noĉ obrodi svoj sad? Ĉe 

pravljico ob ponovnem poslušanju vedno znova oţivljajo v sebi, bodo imeli ti mladi ljudje 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

Stran | 38  
 

trdno moralno oporo, ko bodo zapustili otroštvo in odšli v svet. Ali veste, kako zdravilne so 

lahko pravljice za nemirne in nasilne otroke, ki išĉejo globoko v sebi nekaj, kar jih bo 

odvrnilo od napaĉnega ravnanja? Mi pa jih moramo imeti resniĉno radi in videti v njih odsev 

zlate duše.« (Z. Zalokar Divjak, 1996, str. 57) 

Drţi pa, da se otroku ob pravljici pogosto zastavi vprašanje: »Ali je to res?«To vprašanje 

dobro argumentira M. Batiĉ v svojem diplomskem delu (2001). Pove, da se mora 

pripovedovalec zavedati, da s tem vprašanjem otrok ţeli izvedeti le, ali se to še vedno dogaja 

in ali je varen pred pravljiĉnimi bitji. Zato se z njim ni treba spušĉati v razprave o tem, kaj je 

res in kaj ni res, oziroma kaj je pravljiĉni in kaj resniĉni svet, temveĉ zadostuje le zagotovilo, 

da se te zgodbe ne dogajajo tukaj in zdaj, temveĉ v daljni deveti deţeli. Otrok, ki pozna 

pravljice, daljne kraje vedno razširi tako, da pomenijo isto kot »v deţeli domišljije«. 

 

Pri pripovedovanju zgodb je vedno najbolje slediti otrokovim potrebam. Otroci namreĉ zelo 

jasno pokaţejo, kdaj je zgodba zanje pomembna. Najveĉkrat to pokaţejo kar s svojim 

neposrednim odzivom nanjo ali pa z ţeljo, da jim jo znova pripovedujemo. Ko bo doloĉena 

pravljica odgovorila na vsa njegova vprašanja ali pa se mu bodo zaĉeli pojavljati drugaĉni 

problemi, bo verjetno ţelel tudi novo pravljico. 

 

3.4.4 VLOGA ILUSTRACIJ V PRAVLJICAH    

 

Otroci znajo ţe zgodaj povedati, pokazati, kaj jim je všeĉ in kaj ne. Tako pogosto izberejo 

knjigo, kartonko, pravljico prav po všeĉnosti ilustracij. Nekatere ilustracije so jim blizu, na 

drugi strani pa se nekaterih knjig sploh ne bodo posluţili, ker jih ilustracije odbijajo. 

Kaj pa ilustracija pravzaprav sploh je? »Ilustracija je predstavitvena slikovna forma, narejena 

v risbi, sliki, fotografiji ali kateri drugi umetniški tehniki, z namenom, da prikaţe in razloţi 

ĉutne informacije (na primer slikovna razlaga zgodbe, ĉlanka v ĉasopisu, pesmi, ...) skozi 

grafiĉno reprezentacijo.« (Ilustracija, 2011)   

 

Bettelheim (1999) v svoji knjigi Rabe ĉudeţnega, opozarja na slikanice, ki jih imajo radi tako 

sodobni starši kot tudi otroci. Pravi, da so ilustracije prej moteĉe kot koristne, ker ne ustrezajo 

otrokovim bistvenim potrebam. Ilustracije naj bi otrokovo domišljijo odvraĉale od 
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samostojnega doţivljanja zgodbe.sama. Ilustracij se je dobro izogibati tudi zato, ker otroke 

odvraĉajo od poslušanja, ko zaĉnejo priĉakovati le dogodke, ki so na sliki. S tem se njihova 

domišljija zopet preusmeri in ne morejo v celoti doţiveti zgodbe. V svoji knjigi Brez pravljice 

ni otroštva med drugim tudi navaja: »Tolkien (1965) je prav tako menil, da ilustracije, pa naj 

bodo še tako dobre, pravljicam ne koristijo. Ĉe npr. zgodba pravi, da »se je povzpel na hrib in 

z njega zagledal reko, ki je tekla spodaj v dolini«, lahko ilustrator ujame, skoraj ujame ali pa 

sploh ne ujame otrokovega videnja prizora. Vsak poslušalec bo imel lastno sliko, ki jo bodo 

sestavljali vsi hribi, reke in doline, kar jih je kdaj videl. Prav zato lahko pravljica izgubi veliko 

svojega pomena, ko njenih likov in dogodkov ne materializira otrokova, ampak ilustratorjeva 

domišljija.« (Z. Zalokar Divjak, 2002, str. 104) 

Tako kot minuse pa ima ilustracija v pravljici tudi pluse. Majda Koren (2011) v svojem 

internetnem ĉlanku oznaĉuje ilustracijo kot nekaj dobrega. Pravi, da je prva knjiga, s katero se 

otrok seznani ţe v najzgodnejšem obdobju svojega ţivljenja, prav slikanica. Tudi ko kot 

poslušalec prerase to dobo in je sposoben poslušati ţe daljša dela, si s slikanico pomaga, ko 

pri branju premaguje zaĉetne teţave, saj mu slika ponazarja prebrano besedilo in mu tako 

pomaga, da besedilo laţe dojame. Pravi, da samih ilustracij sicer ne moremo pojmovati le kot 

dopolnilo oziroma razlago besedila, temveĉ kot njegovo nadgradnjo, saj dobra ilustracija 

zgodbi doda nove razseţnosti in jo oplemeniti. 

V ĉlanku pove, da otroke pogosto vendarle tudi zanima, kdo so ustvarjalci knjige in kako 

knjiga nastane.  In nenazadnje - nekateri izmed slovenskih avtorjev, ki ustvarjajo na podroĉju 

mladinske literature, sodijo v svetovni vrh na tem podroĉju, zato si zasluţijo, da jih otroci 

pobliţe spoznajo. Njen namen ni, da bi otroke utrujala še z novimi podatki; da bi se morali 

otroci ob doţivljanju slikanice poglabljati še v ţivljenjepise avtorjev in njihove rojstne letnice, 

vendar lahko gradimo na splošni izobrazbi in otroke pouĉimo o vrstah knjig, ilustracijah, kako 

ilustracije nastanejo, katere ilustratorje poznamo... (Prav tam.)   

Tu se z avtorico ĉlanka popolnoma strinjam in odkar sem prebrala te njene besede, sem 

sklenila, da se bom v vrtcu potrudila in avtorje ilustracij predstavljala ţe mlajšim in ne samo 

starejšim predšolskim otrokom. Ilustracija lahko torej na otrokovo sprejemanje pravljice 

vpliva pozitivno ali negativno. Zato se morajo vzgojitelji pa tudi uĉitelji zavedati, katere cilje 

ţelijo s pravljico doseĉi. 
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Kot sem ţe prej omenila, ĉe opazujemo otroka pri izbiranju slikanice, lahko ugotovimo, da se 

za nekatere pravljice ne bi nikoli odloĉil, ker mu ilustracije niso všeĉ. Otrok se ob poslušanju 

take pravljice najverjetneje ne bo mogel tako vţiveti, kot bi se v pravljico, ki jo spremljajo 

lepe in zanimive ilustracije. Tako ilustracije motijo otroka pri izbiranju osebe za 

identifikacijo, saj se bo otrok raje odloĉil za junaka, ki mu je všeĉ na ilustracijah, kot za 

tistega, ki bi ustrezal njegovim ĉustvenim potrebam. 

Kakor meni M. Batiĉ (2001) o ilustraciji, je njena misel blizu tudi meni. Pravi namreĉ, da 

ilustracije otroku na nek naĉin sugerirajo odloĉitev za identifikacijo, ravno to pa je tisto, 

zaradi ĉesar so pravljice otrokom lepe – ker so napisane na tak naĉin, da jih lahko otrok s 

svojimi domišljijskimi predstavami in potrebami svobodno dopolni. Lahko bi rekli, da 

ilustracija omejuje otrokovo svobodo in domišljijo.  
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EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

S pomoĉjo vprašalnika sem ţelela izvedeti, kakšno mnenje imajo vzgojitelji predšolskih otrok 

o pomenu pravljice za otrokov moralni razvoj. 

Za preţivetje posameznika in druţbe je namreĉ nujno, da obstajajo pravila in standardi o 

odnosih med ljudmi, ki doloĉajo, katera vedenja so zaţelena, katera nezaţelena in katera 

prepovedana. Vsa ta pravila in standardi imajo skupni imenovalec – moralo. Moralni 

standardi so lahko v razliĉnih kulturah razliĉni. Bistvo moralnosti je ponotranjenje teh 

standardov in pravil, ki tako postanejo notranji etiĉni principi posameznika. 

 

Osnovno vprašanje moralnega presojanja je, kaj je dobro in kaj ne, kaj je pravilno in kaj ni? 

Moralno presojanje oziroma moralni ĉut nam ni prirojen, temveĉ se postopoma razvija. 

Kohlberg je menil, da na razvoj moralnosti vplivajo: raven kognitivnega razvoja (logiĉnega 

mišljenja), motivacija in volja, prevzemanje socialnih vlog ali identifikacija z drugimi, 

razliĉna socialna okolja (kulture, socialni razredi, druţinski vzgojni stili …) in struktura 

pravic v socialnih skupinah in institucijah, kamor je otrok vkljuĉen. Ker lahko na otrokov 

moralni razvoj deloma vplivajo tudi vzgojitelji in poslediĉno njihov naĉin dela, bom temo 

zelo povezala s pravljico. Bruno Bettelheim (po M. Batiĉ, 2001) namreĉ pravi, da so pravljice 

edina knjiţevna oblika, ki otroka usmerja k odkrivanju lastne identitete in poklicanosti in mu 

tudi pokaţe, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj znaĉaja.  

 

Kot sem ţe povedala sem s pomoĉjo vprašalnika ţelela izvedeti, kakšno mnenje imajo 

vzgojitelji predšolskih otrok o pomenu pravljice za otrokov moralni razvoj. Ţelela sem tudi 

izlušĉiti pravljice, ki so po mnenju vzgojiteljev  najprimernejše s stališĉa moralnega razvoja 

predšolskega otroka. Ta seznam pravljic bo lahko v pomoĉ vsem vzgojiteljem in staršem, 

katerim  bo prišla moja diplomska naloga v roke. 
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2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kakšna so mnenja in pogledi vzgojiteljev na pravljice in njihov pomen za otrokov 

razvoj? 

2. Kako vzgojitelji ocenjujejo pravljice z vidika njihove vzgojne vrednosti? 

3. Kateri motivi vzgojitelje vodijo k temu, da otrokom posredujejo pravljico? 

4. Katere pravljice po mnenju vzgojiteljev otroku za njegov moralni razvoj nudijo najveĉ 

z vidika moralnega vzgajanja? 

5. Kako pogosto vzgojitelji uporabljajo pravljice pri razliĉnih podroĉjih dejavnosti?   

6. Ali vzgojitelji menijo, da je bolje, da otroci med poslušanjem pravljice opazujejo 

ilustracije? 

7. Ali se med vzgojitelji pojavljajo razlike glede na delovno dobo in okolje vrtca (mestno 

oz. primestno ter vaško) pri naslednjih trditvah: Otroci v predšolskem obdobju 

potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj, Miti in basni imajo veĉjo moralno 

vrednost kot pravljice, Po prebrani pravljici je dobro, da se skupaj z otroki izlušĉi nauk 

zgodbe? 

 

Obenem sem v raziskavi ţelela preveriti tudi naslednje hipoteze: 

H 1: Vzgojiteljice predšolskih otrok menijo, da pravljice otrokom nudijo moţnosti 

identifikacije z razliĉnimi osebami in jim s tem pomagajo pri iskanju lastne identitete. 

 

H 2: Vzgojiteljice predšolskih otrok menijo, da imajo ljudske pravljice veĉjo vzgojno 

vrednost kot umetne pravljice.  

H 3: Vzgojiteljice predšolskih otrok menijo, da imajo miti in basni veĉjo vzgojno vrednost 

kot pravljice. 

H 4: Mnenje vzgojiteljic je, da so pravljice v Kurikulu za vrtce premalo zastopane.   
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3. OPIS VZORCA 

 

V empiriĉnem delu diplomske naloge sem uporabila priloţnostni vzorec. V raziskavo so bili 

vkljuĉeni štirje vrtci in sicer vrtec Antona Medveda Kamnik, vrtec Vodice, vrtec Jarše 

Ljubljana in vrtci Brezovica. Izbrani so bili glede na kraj, kjer sem ţivela prej in kjer ţivim 

danes. 

Anketiranih je bilo 80 diplomiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, od tega: 

 40 vzgojiteljev predšolskih otrok, zaposlenih v vrtcu, ki se nahaja v mestnem oziroma 

primestnem okolju (50%), 

 40 vzgojiteljev predšolskih otrok, zaposlenih v vrtcu, ki se nahaja v vaškem okolju 

(50%). 

78 je predstavnic ţenskega spola, moška predstavnika pa sta 2. Vkljuĉeni vzgojitelji v 

raziskavo se med seboj razlikujejo ne le po okolju, v katerem se njihov vrtec nahaja, temveĉ 

tudi po delovni dobi: 

 0-5 let delovne dobe: 13 vzgojiteljev 

 5-10 let delovne dobe: 14 vzgojiteljev 

 10-20 let delovne dobe: 16 vzgojiteljev 

 20 let in veĉ: 37 vzgojiteljev 

 

4. OPIS INSTRUMENTA IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

 

Uporabila sem deskriptivno in  kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni del diplomske naloge sem izvedla s pomoĉjo kvantitativne 

raziskave v razliĉnih vrtcih, v dveh razliĉnih okoljih (mestno ali primestno in vaško okolje). 

Uporabila sem priloţnostni vzorec. V raziskavi je sodelovalo 80 vzgojiteljic. Za zbiranje 

podatkov sem uporabila vprašalnik z ocenjevalnimi lestvicami, lestvico stališĉ, vprašanji 

odprtega in zaprtega tipa. 

Preden so ga vzgojitelji izpolnili je bil vsebinsko in slovniĉno pregledan. Obsega enajst 

vprašanj, od tega sedem odprtega in zaprtega tipa, eno lestvico stališĉ ter tri ocenjevalne 

lestvice. Vprašalnik je anonimen. 
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Za sodelovanje sem najprej zaprosila ravnatelje vrtcev, s katerimi sem se predhodno sestala. 

Pri njih sem pustila toliko vprašalnikov, kolikor je bilo v vrtcu diplomiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok. Z ravnatelji sem se dogovorila, da vprašalnike pridem iskat po najmanj 

enem tednu.  

 

5. OPIS OBDELAVE PODATKOV 

 

Obdelava podatkov je potekala na nivoju deskriptivne statistike, pri kateri sem uporabila 

prikaz atributivnih spremenljivk s frekvencami in odstotki, grafi ter osnovno deskriptivno 

statistiko numeriĉnih spremenljivk (mere srednjih vrednosti). Izraĉunala sem tudi hi-kvadrat 

preizkus hipoteze neodvisnosti in Kullbackov 21 preizkus (kjer niso bili izpolnjeni pogoji o 

teoretiĉnih frekvencah za izraĉun hi-kvadrat preizkusa). Obdelava je bila izvedena s pomoĉjo 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Rezultati so prikazani v tabelah. 
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Kakšna so mnenja in pogledi vzgojiteljev na pravljice in njihov pomen za otrokov 

razvoj? 

Tabela 1: Mnenja in pogledi vzgojiteljev na pravljice in njihov pomen za otrokov razvoj. 

Trditev 
Vzgojiteljice 

M Rang 

Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. 4,8 1 

Pravljice so v kurikulumu premalo zastopane. 3,2 5,5 

Vzgojitelji dajo pravljicam dovolj velik pomen. 4,1 2 

Vseeno je, ali vzgojitelj otrokom pravljico bere ali pripoveduje. 2,5 11 

Miti in basni imajo veĉjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe 

bolj jasno izraţen. 
2,9 7 

Po prebrani pravljici je dobro, da se skupaj z otroki izlušĉi nauk zgodbe. 3,9 3 

Pravljice lahko uporabimo le za doseganje ciljev na podroĉju jezika. 1,4 12 

Najpomembnejša vrednost pravljic je v tem, da otroke sprosti in jih zabava. 2,7 9 

Otrokom se na dvome o resniĉnosti pravljic odgovori z razumsko razlago, ĉeš 

da se pravljice ne dogajajo v resniĉnosti. 
3,2 5,5 

Otrokom se posreduje pravljice, v katerih je ĉim manj nasilja. 3,6 4 

Ljudske pravljice so boljše od umetnih. 2,8 8 

Ko otroci prviĉ poslušajo pravljico, se jim ne sme razlagati neznanih besed. 2,6 10 

 

Vzgojitelji izmed vseh naštetih trditev o pravljici v najveĉji meri soglašajo s trditvijo, ki pravi, 

da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. S tem se zelo 

strinjajo skoraj vsi vzgojitelji, saj je povpreĉna ocena te trditve kar 4.8. Po povpreĉni oceni, ki 

znaša 4.1, je na drugem mestu mnenje vzgojiteljev, da le-ti dajo pravljicam dovolj velik 

pomen. Vzgojitelji se zelo strinjajo tudi s trditvijo, da je po prebrani pravljici zelo dobro, da se 

skupaj z otroki izlušĉi nauk zgodbe. Povpreĉna ocena te trditve znaša 3.9. 

Na drugi strani pa se vzgojitelji v manjši meri strinjajo z dejstvom, da se otrokom, ko prviĉ 

poslušajo pravljico, ne sme razlagati neznanih besed. To nam pove tudi povpreĉna ocena 2.6. 

Nizko povpreĉno oceno (2.5) je dobila tudi trditev, da je vseeno ali vzgojitelj otrokom 

pravljico bere ali pripoveduje. Z veliko stopnjo nestrinjanja so anketirani ocenili trditev, ki 

pravi, da lahko pravljice uporabimo le za doseganje ciljev na podroĉju jezika. Povpreĉna 

ocena znaša le 1.4. Iz rezultata lahko sklepamo, da vzgojitelji uporabljajo pravljice za 

doseganje ciljev tudi iz drugih podroĉij. 
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V zgornji tabeli lahko vidimo, da je trditev, da so ljudske pravljice boljše od umetnih, dobila 

nizko povpreĉno oceno, in sicer 2.8. To vidimo tudi na spodnjem grafu, s katerega razberemo, 

da skoraj polovica (48.8%) vzgojiteljev nasprotuje trditvi, 28.8% vzgojiteljev pa se s trditvijo 

strinja. 22.4% vzgojiteljev se ni moglo opredeliti. Na podlagi rezultatov, hipotezo, da 

vzgojiteljice predšolskih otrok menijo, da imajo ljudske pravljice veĉjo vzgojno vrednost kot 

umetne pravljice, zavrnem. 

 

Graf 1: Ljudske pravljice so boljše od umetnih.  
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Ena izmed hipotez, ki sem jo z raziskavo ţelela preveriti, je naslednja: Vzgojiteljice 

predšolskih otrok menijo, da imajo miti in basni veĉjo vzgojno vrednost kot pravljice. To 

hipotezo ne morem ne sprejeti, ne zavrniti, saj se veĉ kot tretjina vzgojiteljev (33.8 %) ni 

moglo odloĉiti oziroma so obkroţili odgovor ne vem. 37.4 % vzgojiteljev se s trditvijo ne 

strinja, strinja pa se 28.8 % vzgojiteljev. Dobljene podatke nazorno prikazuje tudi spodnji 

graf. 

 

Graf 2: Miti in basni imajo večjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj 

jasno izražen. 
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Naslednja hipoteza, ki sem si jo zastavila, pravi, da so po mnenju vzgojiteljic pravljice v 

Kurikulu za vrtce premalo zastopane. Iz spodnjega grafa vidimo, da so mnenja vzgojiteljic 

precej razliĉna. 25 % vzgojiteljev se ni moglo odloĉiti, 30 % vzgojiteljev se s trditvijo ne 

strinja in 45 % vzgojiteljev pa se s podano trditvijo strinja. Kljub raznolikosti odgovorov, 

prevladuje mnenje vzgojiteljev, s katerim hipotezo, da so pravljice po mnenju vzgojiteljev 

premalo zastopane, potrdim. 

 

Gaf 3: Pravljice so v Kurikulu za vrtce premalo zastopane. 
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6.2 Kako vzgojitelji ocenjujejo pravljice z vidika njihove vzgojne vrednosti? 

Tabela 2: Ocena vzgojiteljev o  pravljicah z vidika njihove vzgojne  vrednosti. 

Trditev 
M Rang 

Pravljica spodbuja domišljijo in kreativno mišljenje otrok. 
4,7 1 

Preko pravljice otroci spoznavajo znaĉajske poteze: dober, hudoben, 

radoveden, radodaren, škodoţeljen, pošten, zavisten … 
4,5 2 

Pravljica otroke zabava in jih sprosti. 
4,2 6,5 

Pravljica otrokom privzgaja temeljne vrednote – brez moraliziranja. 
4,2 6,5 

Otrokom nudi pomoĉ pri premagovanju strahov. 
4,3 3,5 

Otrokom omogoĉa reševanje konfliktnih situacij v imaginarnem svetu in 

projiciranje rešitev v realni svet. 
4 9,5 

Otroci se prek pravljice uĉijo loĉevanja med resniĉnostjo in pravljiĉnostjo. 
3,7 12 

Otroci ob pravljici v domišljiji uresniĉujejo sanje in ţelje. 
4 9,5 

Pravljice otrokom prikazujejo veliko razliĉnih vzorcev ravnanja v razliĉnih 

situacijah. 
4,2 6,5 

Otroci dobijo ob poslušanju pravljic obĉutek varnosti, ker se pravljice vedno 

konĉajo z zmago dobrega nad zlim. 
3,9 11 

Pravljice otrokom nudijo moţnost identifikacije z razliĉnimi osebami in jim s 

tem pomagajo pri iskanju lastne identitete. 
4,2 6,5 

Otrokom pomagajo pri razlikovanju med dobrim in slabim. 
4,3 3,5 

 

Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji vidijo najveĉjo vzgojno vrednost pravljice v tem, da 

spodbuja domišljijo in kreativno mišljenje otrok. Povpreĉna ocena te trditve je kar 4.7. 

Izjemno velika vzgojna vrednost pravljice po mnenju anketiranih je tudi ta, da preko nje 

otroci spoznavajo znaĉajske poteze: dober, hudoben, radoveden, radodaren, škodoţeljen, 

pošten, zavisten … Trditev je ocenjena s povpreĉno oceno 4.5. Veliko vzgojno vrednost 

pravljice pa vzgojitelji vidijo tudi v tem, da otrokom nudi pomoĉ pri premagovanju strahov in 

jim pomagajo pri razlikovanju med dobrim in slabim. Obe trditvi imata povpreĉno vrednost 

3.5. 

Najniţje ocenjena trditev s strani vzgojiteljev (povpreĉna ocena znaša 3.7) je naslednja: 

Otroci se prek pravljice uĉijo loĉevanja med resniĉnostjo in pravljiĉnostjo. Vzgojitelji torej 

menijo, da uĉenje loĉevanja med resniĉnostjo in pravljiĉnostjo ni ravno najveĉja vzgojna 

vrednost pravljice. Podobno menijo tudi o trditvi, ki pravi, da otroci dobijo ob poslušanju 
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pravljic obĉutek varnosti, ker se pravljice vedno konĉajo z zmago dobrega nad zlim. 

Povpreĉna ocena te trditve je 3.9. 

Ĉe povzamemo, je pravljica za otroka izjemno pomembna in ima veliko vzgojno vrednost, s 

ĉimer se strinjajo vsi vzgojitelji, saj so vse trditve ocenjene z višjo povpreĉno oceno od 3.5. 

Ĉe se malo vrnem na trditev, ki pravi: pravljice otrokom nudijo moţnost identifikacije z 

razliĉnimi osebami in jim s tem pomagajo pri iskanju lastne identitete, lahko iz tabele 

razberemo, da je bila zelo visoko ocenjena (povpreĉna ocena znaša kar 4.2). Tudi iz 

spodnjega grafa lahko razberemo, da je to trditev z zelo dobro oceno ocenilo kar 78.8 % 

vprašanih vzgojiteljev, kar pomeni, da so vzgojitelji mnenja, da je velika vzgojna vrednost 

pravljice tudi v tem, da otrokom nudi moţnost identifikacije z razliĉnimi osebami in otrokom 

s tem pomagajo pri iskanju lastne identitete. S tem svojo hipotezo, ki pravi, da vzgojiteljice 

predšolskih otrok menijo, da pravljice otrokom nudijo moţnosti identifikacije z razliĉnimi 

osebami in jim s tem pomagajo pri iskanju lastne identitete, sprejmem. 

 

Graf 4: Možnost identifikacije z različnimi osebami. 
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6.3 Kateri motivi vzgojitelje vodijo k temu, da otrokom posredujejo pravljice 

 

Tabela 3: Motivi, ki vzgojitelje vodijo k posredovanju pravljic 

 

Pogostost 

uporabe 

1 2 3 4 5 

M 

 

Rang 

Trditev f f% f f% f f% f f% f f% 

Razveseliti 0 0 5 6,25 15 18,75 28 35 32 40 4,1 2,5 

Nagraditi 16 20 11 13,75 32 40 17 21,25 4 5 2,8 8 

Razbremeniti 5 6,25 13 16,25 24 30 26 32,5 12 15 3,3 6,5 

Ustreĉi 6 7,5 13 16,25 22 27,5 27 33,75 12 15 3,3 6,5 

Sprostiti 0 0 5 6,25 15 18,75 29 36,25 31 38,75 4,1 2,5 

Motivirati 0 0 3 3,75 10 12,5 20 25 47 58,75 4,4 1 

Moralno vzgajati 3 3,75 10 12,5 16 20 26 32,5 25 31,25 3,8 4 

Iztoĉnica za 

reševanje 

konfliktov 

4 5 8 10 16 20 31 38,75 21 26,25 3,7 5 

 

Vzgojitelji se najpogosteje odloĉijo, da bodo otrokom posredovali pravljico z namenom, da 

jih bodo motivirali. Ta motiv ima povpreĉno oceno 4.4. Naslednja dva motiva sta 

razveseljevanje ter sprošĉanje otrok s povpreĉno oceno 4.1. 

Vzgojitelji otrokom pravljice posredujejo tudi zato, da jih razbremenijo ali, da jim ustreţejo. 

Vendar to ni najbolj pogost motiv za posredovanje pravljic, saj povpreĉna ocena znaša le 3.3. 

Najmanj pogost motiv pri vzgojiteljih za posredovanje pravljic pa je motiv nagrajevanja, s 

povpreĉno oceno 2.8. 

Motiv moralnega vzgajanja je šele na ĉetrtem mestu. Iz tega  lahko sklepamo, da se uĉitelji še 

ne zavedajo velike vrednosti pravljic za otrokov moralni razvoj, oziroma bi se lahko tega 

zavedali še malo bolj. 
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6.4 Katere pravljice po mnenju vzgojiteljev otroku za njegov moralni razvoj nudijo 

največ z vidika moralnega vzgajanja? 

 

Da sem lahko prišla do ugotovitev tega raziskovalnega vprašanja, sem upoštevala odgovore 8. 

in 10. vprašanja iz vprašalnika, saj se med seboj zelo povezujeta oz. sta si podobna. 

 

 

Pravljica, ki za določeno starostno stopnjo otrok nudi največ s stališča moralnega 

vzgajanja. 

 

Vzgojitelji so za vsako starostno stopnjo (1-2 leti, 2-3 leta, 3-4 leta, 4-6 let) izbrali po eno 

pravljico, za katero mislijo, da otroku nudi najveĉ za njegov moralni razvoj. 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo le 71.25% vseh vprašanih vzgojiteljev. Sklepamo 

lahko, da se vzgojitelji teţko opredelijo le za eno pravljico, ker je pravljic, s katerimi se da 

moralno vzgajati preveĉ ali pa se vzgojitelji pravljic za moralno vzgajanje ne posluţujejo in 

zato ne znajo izbrati tiste, ki bi bila po njihovem mnenju najboljša. 

1 vzgojitelj je pod vprašanje zapisal, da nima izkušenj in na to vprašanje ne more odgovoriti. 

Zanimivo je, da za vsako starostno stopnjo izrazito izstopa ena pravljica. Tako je za moralni 

razvoj 1-2 leti starih otrok najbolj primerna pravljica Muca Copatarica. Za to pravljico se je 

odloĉilo kar 23.2% vzgojiteljev, 14.3% vzgojiteljev je navedlo pravljice oziroma slikanice 

Piki. Enak procent vzgojiteljev je mnenja, da je za otrokov moralni razvoj najbolj primeren 

pogovor ob razliĉnih slikanicah, kartonkah. S 5.4% sledita še pravljici Laĉna gosenica in 

Pišĉanĉek Pik. Poleg teh so vzgojitelji navedli še 17 drugih pravljic, vendar so vse dobile 

manj kot 4% glasov. 2 vzgojitelja sta tudi napisala, da najraje uporabljata lutke, zgodbe pa si 

izmišljata. 

Za moralno vzgajanje 2-3 leta starih otrok se v vrtcih, kjer sem izvajala raziskavo 

najpogosteje uporablja Muca Copatarica, ki jo je izbralo kar 26.8% vzgojiteljev. Druga 

najpogosteje izbrana pravljica je Pod medvedovim deţnikom (8.9%), sledi pravljica A veš, 

koliko te imam rad (7.1%) Sledita še pravljici Debela repa in Mojca Pokraculja, za kateri se je 

odloĉilo 5.4% vzgojiteljev. 

Pri otrocih, starih od 3-4 leta vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pravljico Mojca Pokraculja. 

Zanjo se odloĉi 14.3% vzgojiteljev. Na drugo mesto padeta dve pravljici in sicer Muca 
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Copatarica in Grdi raĉek s 5.4% Tudi tu so vzgojitelji nanizali še 34 drugih pravljic,a so vse 

dobile manj kot 4% glasov. 

Za moralno vzgajanje 4, 5 in 6-letnikov pa sodeĉ po raziskavi ne izstopa nobena pravljica, 

razen pravljici Mojca Pokraculja in Grdi raĉek (7.1%) in pravljica Kdo je Vidku napravil 

srajĉico (5.4%), ki imajo zelo nizek odstotek. Vzgojitelji so razliĉnih mnenj, saj so poleg prej 

omenjenih treh pravljic, našteli še 38 drugih pravljic. 

Zanimivo je, da iz vseh starostnih obdobij najbolj izstopata le dve pravljici, to sta Muca 

Copatarica in Mojca Pokraculja. Po mnenju vzgojiteljev prav ti dve pravljici predšolskim 

otrokom s stališĉa moralnega vzgajanja nudita najveĉ. 

Zanimivo je, da so se pravljice ponavljale v vseh štirih starostnih obdobjih. Pravljico, ki jo 

uporabljajo za najmlajše otroke, uporabljajo tudi pri otrocih, starih od 3-4 leta in obratno.  

 

Vsebinsko najbolj bogata pravljica za vplivanje na otrokov moralni razvoj 

 

 (Na 10. vprašanje je odgovorilo 45 vzgojiteljev, 35 vzgojiteljev pa je vprašanje  pustilo 

neizpolnjeno.) 

Pravljice, ki niso vezane na otrokovo starostno obdobje, so pa po mnenju vzgojiteljev najbolj 

bogate za vplivanje na otrokov moralni razvoj: 

 

45 vzgojiteljev se je odloĉilo takole: 

 Muca Copatarica ( 17.7%) 

 Grdi raĉek (8.9%) 

 Mojca Pokraculja  (6.6%) 

 Pod medvedovim deţnikom (6.6%) 

 Ĉarobna krogla (4.4%) 

 Razvajeni vrabĉek (4.4%) 

 Katerakoli slovenska ljudska pravljica (4.4%) 

 Debela repa (4.4%) 

 Dr. Hov (4.4%) 

 

Vzgojitelji so navedli še nekaj drugih pravljic, vendar je odstotek  teh manjši od 4. Tabela 

vseh pravljic je priloţena v prilogah, lahko pa so v pomoĉ vsem vzgojiteljicam in staršem, ki 

ţelijo dobiti orientacijo, katere pravljice so primerne, ĉe ţelimo z njo moralno vzgajati.
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Zanimalo  me je tudi, zakaj tako mislijo, oziroma kaj izbrana pravljica  otroku posreduje. 

Pri pregledovanju prejetih odgovorov sem ugotovila, da se najpogosteje pojavljajo  pravljice, 

ki  skušajo otroke usmerjati k lepim navadam in vrednotam kot so skromnost, strpnost, 

pogum. Vzgojitelji so se odloĉali tudi za pravljice, ki opozarjajo na pomen prijateljstva in 

dobrih medsebojnih odnosov, pravljice, ki se ukvarjajo z drugaĉnostjo in izoliranostjo. 

Vprašani so se odloĉali tudi za pravljice, v katerih otroci sami ugotovijo sporoĉilo in za 

pravljice, ki se ukvarjajo z notranjo sreĉo in duhovnim bogastvom. 

 

Tabela 4: Pravljice, ki otroku približajo pozitivne vrednote in navade.    

PRAVLJICA AVTOR ŠT. 

VZGOJITELJEV 

ODSTOTEK 

Muca Copatarica Ela Peroci 7 15% 

Franĉek Paulett Bourgeois 

Brenda Clark 

2 4.4% 

Razvajeni vrabĉek Svetlana Makaroviĉ 2 4.4% 

Koštrun prepirun Baerbel Spathelf 2 4.4% 

 

 

Tabela 5: Pravljice, ki opozarjajo na pomen prijateljstva in dobrih medsebojnih odnosov. 

PRAVLJICA AVTOR ŠT. 

VZGOJITELJEV 

ODSTOTEK 

Pod Medvedovim 

deţnikom 

Svetlana Makaroviĉ 3 6.6% 

Ali prijatelji tako 

ravnajo? 

Newman Marjorie 2 4.4% 

 

Debela repa Ruska pravljica 2 4.4% 

 

Kdo je napravil 

Vidku srajĉico 

Fran Levstik 2 4.4% 

 

Muca Copatarica Ela Peroci 1 2.2% 

 

http://www.e-kres.si/index.php?area=books&subpage=books/author&id=262
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Tabela 6: Pravljice, ki se ukvarjajo s problemom drugačnosti in izoliranosti. 

PRAVLJICA AVTOR ŠT. 

VZGOJITELJEV 

ODSTOTEK 

Grdi raĉek Hans Christian 

Andersen 

4 8.8% 

 

Drugaĉen Cave, Kathryn 2 4.4% 

 

 

 

 

Tabela 7: Pravljice, v katerih otroci sami ugotovijo sporočilo.        

PRAVLJICA AVTOR ŠT. 

VZGOJITELJEV 

ODSTOTEK 

Mojca Pokrajculja Ljudska 3 6.6% 

 

Slovenske ljudske 

pravljice 

Ljudska 1 2.2% 

 

 

Tabela 8: Pravljice, ki se ukvarjajo z notranjo srečo in duhovnim bogastvom. 

PRAVLJICA AVTOR ŠT. 

VZGOJITELJEV 

ODSTOTEK 

Ĉarobna krogla Arcadio Lobato 2 4.4% 

 

Slovenske ljudske 

pravljice 

Ljudska 1 2.2% 

 

Na podlagi dobljenih podatkov lahko sklepamo, da vzgojitelji za moralno vzgajanje v veĉini 

uporabljajo umetne pravljice, saj te popolnoma prevladujejo nad ljudskimi. 
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6.5  Kako pogosto vzgojitelji uporabljajo pravljice pri različnih področjih dejavnosti?  

 

Tabela 9: Pogostost uporabe pravljic na različnih področjih dejavnosti 

Pogostost 1 2 3 4 5 6 M Rang 

Področje f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Gibanje 2 2,5 9 11,25 7 8,75 8 10 24 30 30 37,5 2,3 6 

Jezik 70 87,5 5 6,25 0 0 0 0 0 0 5 6,25 5,6 1 

Umetnost 0 0 14 17,5 9 11,25 19 23,75 24 30 14 17,5 2,8 4 

Druţba 5 6,25 33 41,25 20 25 18 22,5 4 5 0 0 4,2 2 

Narava 0 0 15 18,75 33 41,25 20 25 9 11,25 3 3,75 3,6 3 

Matematika 3 3,75 4 5 11 13,75 15 18,75 19 23,75 28 35 2,4 5 

 

Rezultati vprašanja so pokazali, da vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pravljice prav na 

podroĉju jezika (to podroĉje ima povpreĉno oceno 5.6) in na podroĉju druţbe s povpreĉno 

oceno 4.2. Najniţja povpreĉna ocena je izraĉunana pri podroĉju matematike (2.4) in gibanja 

(2.3), kar pomeni, da vzgojitelji uporabljajo pravljico najredkeje ravno na teh dveh podroĉjih.  

 

6.6 Ali vzgojitelji menijo, da  je bolje, da otroci med poslušanjem pravljice opazujejo 

ilustracije? 

 

Tabela 10: Opazovanje ilustracij med poslušanjem pravljice 

 

 f f (%) 

DA 45 56,3 

NE 25 31,3 

NE VEM 8 10,0 

Skupaj 78 97,6 

 

Dva vzgojitelja na vprašanje nista odgovorila. Iz tabele je razvidno, da so vzgojitelji razliĉnih 

mnenj glede posredovanja ilustracij med poslušanjem pravljice, vseeno pa odstopa odgovor 

da, ki nosi teţo 56.3% vseh vzgojiteljev.  31.3% vzgojiteljev meni, da je bolje, da ilustracij 

med poslušanjem ne uporabljamo. 10 % vzgojiteljev je obkroţilo trditev ne vem, odgovor pa 

utemeljilo, ĉeš da ilustracije vĉasih uporabljajo, vĉasih pa ne. Odvisno od namena, s katerim 

pravljico posredujejo. 
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Razlogi, zaradi katerih se vzgojitelji posluţujejo ilustracij med pripovedovanjem pravljic: 

 otrok pravljico bolj doţivlja, 

 otrok si laţje predstavlja vsebino, 

 otrok je bolj motiviran, 

 dobi bolj natanĉno predstavo, 

 zato ker je boljša poslušnost, 

 otrok se bolj vţivi v pravljico, 

 da lahko svojo domišljijo primerjajo z avtorsko, 

 laţje razume vsebino, 

 otroci so tako kot odrasli lahko slušni ali vidni tipi, zato lahko z branjem in kazanjem 

ilustracij pravljico pribliţamo veĉjemu številu otrok, 

 pritegneš otroke, ki imajo teţave s koncentracijo, 

 ker si jo bolje zapomnijo, 

 ilustracije bogatijo domišljijo, 

 ĉe opazujejo ilustracije se tako sreĉajo še z eno vrsto umetnosti, 

 uporabljam jih, ker otroci sami izrazijo ţeljo, da bi jih gledali. 

 

 

Razlogi, zaradi katerih se vzgojitelji ne posluţujejo ilustracij med pripovedovanjem pravljic 

so: 

 da si ustvarijo lastno domišljijo, 

 da si ustvarijo lastno predstavo, 

 ker potem bolj zbrano poslušajo, 

 krepijo koncentracijo, 

 miselno je bolj aktiven, 

 ker ilustracije dekoncentrirajo otroke, 

 otroci tako bolj krepijo domišljijo, 

 ker se ob posredovanju ilustracij pretrga nit med pripovedovalcem in poslušalcem. 

 

 

Presenetilo me je dejstvo, da prevladujejo vzgojitelji, ki so mnenja, da je otrokom bolje 

pokazati ilustracije, kot pa samo brati ali pripovedovati. V teoretiĉnem delu smo se sreĉali z 
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mnenjem Bruna Bettelheima, ki je mnenja, da so ilustracije prej moteĉe kot koristne, ker ne 

ustrezajo otrokovim bistvenim potrebam. Ilustracije naj bi otrokovo domišljijo odvraĉale od 

samostojnega doţivljanja zgodbe. 

Tudi Zdenka Z. Divjak v svoji knjigi Brez pravljice ni otroštva, omenja, da ilustracije, pa naj 

bodo še tako dobre, pravljicam ne koristijo.  

 

Seveda so tudi pozitivne lastnosti uporabe ilustracij, tako da pravila kdaj ilustracije uporabiti 

in kdaj ne, ni, zato vsak vzgojitelj deluje v skladu s svojim prepriĉanjem.  Vzgojiteljeva izbira 

pravljic, uporaba ilustracij in namen s katerim pravljice uporablja, je odvisna od njega 

samega, predvsem pa tudi od potreb, ţelja in lastnosti otrok, ki jih ima v skupini. 
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6.7 Ali se med vzgojitelji pojavljajo razlike glede na delovno dobo in okolje vrtca 

(mestno oz. primestno ter vaško) pri naslednjih trditvah: Otroci v predšolskem obdobju 

potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj, Miti in basni imajo večjo moralno 

vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj jasno izraţen, Po prebrani pravljici je 

dobro, da se skupaj z otroki izlušči nauk zgodbe? 

 

6.7.1 Razlike v mnenju vzgojiteljev, glede na njihovo delovno dobo pri trditvi: Otroci v 

predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. 

 

Tabela 11: Ocena vzgojiteljev, glede na delovno dobo za naslednjo trditev: Otroci v 

predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. 

 

DELOVNA 

DOBA 

Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj 

osebnostni razvoj. 

SKUPAJ 
Se sploh ne 

strinjam 

Se v glavnem 

ne strinjam 

Ne vem, ne 

morem se 

odloĉiti 

Se v glavnem 

strinjam 

Se popolnoma 

strinjam 

0 – 5 let 
f 0 0 0 1 12 13 

f(%) 0,0 0,0 0,0 7,7 92,3 100,0 

5 – 10 let 
f 0 1 0 2 8 11 

f(%) 0,0 9,1 0,0 18,2 72,7 100,0 

10 – 20 let 
f 0 0 0 1 15 16 

f(%) 0,0 0,0 0,0 6,2 93,8 100,0 

20 let in 

veĉ 

f 0 0 0 8 32 40 

f(%) 0,0 0,0 0,0 20,0 80,0 100,0 

SKUPAJ 
f 0 1 0 12 67 80 

f(%) 0,0 1,2 0,0 15,0 83,8 100,0 

 

V vprašalniku so vzgojitelji z razliĉno delovno dobo ocenili trditev, ki pravi, da otroci v 

predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. Razlike v njihovih 

odgovorih niso statistiĉno pomembne (2Î = 6.783, g = 6, P = 0.341). 

 

Najveĉ, 12 (92.3 %) vzgojiteljev z delovno dobo  0 – 5 let se s podano trditvijo popolnoma 

strinja, 1 (7.7 %) vzgojitelj pa se v glavnem strinja. 
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Najveĉ, 8 (72.7 %) vzgojiteljev z delovno dobo 5 – 10 let se s trditvijo popolnoma strinja, 2 

(18.2 %) se v glavnem strinjata, le 1 (9.1 %) vzgojitelj pa se s trditvijo v glavnem ne strinja. 

 

Najveĉ, 15 (93.8 %) vzgojiteljev z delovno dobo 10 – 20 let se s podano trditvijo popolnoma 

strinja in 1 (6.2 %) vzgojitelj, ki se v glavnem s trditvijo strinja. 

 

Najveĉ, 32 (80 %) vzgojiteljev z delovno dobo 20 let in veĉ se s trditvijo popolnoma strinja, 8 

(20 %) anketiranih vzgojiteljev pa se s podano trditvijo v glavnem strinja. 

 

Kljub temu, da hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistiĉno pomembnih razlik, frekvenĉna 

porazdelitev podatkov kaţe na to, da majhne razlike vendarle so, ne smemo pa tudi pozabiti 

upoštevati pomanjkljivost raziskave zaradi majhnosti vzorca, zaradi ĉesar rezultatov ne 

moremo posploševati. 
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6.7.2 Razlike v mnenju vzgojiteljev, glede na njihovo delovno dobo pri trditvi: Miti in basni 

imajo veĉjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj jasno izraţen 

 

Tabela 12: Ocena vzgojiteljev glede na delovno dobo za naslednjo trditev: Miti in basni    

                 imajo večjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj jasno   

                 izražen. 

 

DELOVNA 

DOBA 

Miti in basni imajo veĉjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk 

zgodbe bolj jasno izraţen. 

SKUPAJ 
Se sploh ne 

strinjam 

Se v glavnem 

ne strinjam 

Ne vem, ne 

morem se 

odloĉiti 

Se v glavnem 

strinjam 

Se popolnoma 

strinjam 

0 – 5 let 
f 1 4 6 1 1 13 

f(%) 7,7 30,8 46,1 7,7 7,7 100,0 

5 – 10 let 
f 0 4 5 1 1 11 

f(%) 0,0 36,4 45,4 9,1 9,1 100,0 

10 – 20 

let 

f 2 6 3 3 2 16 

f(%) 12,5 37,4 18,8 18,8 12,5 100,0 

20 let in 

veĉ 

f 3 10 14 10 3 40 

f(%) 7,5 25,0 35,0 25,0 7,5 100,0 

SKUPAJ 
f 6 24 28 15 7 80 

f(%) 7,4 30,0 35,0 18,8 8,8 100,0 

 

Anketirani vzgojitelji so izrazili stopnjo strinjanja glede trditve, ki pravi: Miti in basni imajo 

veĉjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj jasno izraţen. Razlike v 

njihovih odgovorih niso statistiĉno pomembne (2Î = 7.899, g = 12, P = 0.793). 

 

Najveĉ, 6 (46.1 %) vzgojiteljev z delovno dobo 0 – 5 let se je odloĉilo za odgovor ne vem, ne 

morem se odloĉiti, 4 (30.8%) vzgojitelji se s podano trditvijo v glavnem ne strinjajo, 1 

vzgojitelj (7.7 %) pa se s trditvijo sploh ne strinja. Prav tako se le 1 vzgojitelj (7.7 %)  v 

glavnem strinja in 1 (7.7 %) popolnoma strinja s trditvijo. 

 

Tudi pri vzgojiteljih z delovno dobo 5 – 10 let se jih je najveĉ odloĉilo za odgovor ne vem. Za 

ta odgovor se je odloĉilo 5 vzgojiteljev (45.4 %). S podano trditvijo se v glavnem strinjajo 4 

vzgojitelji (36.4 %). 1 vzgojitelj (9.1 %) se s trditvijo v glavnem strinja in prav tako 1 (9.1 %) 

popolnoma strinja. 
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Najveĉ, 6 (37.4 %) vzgojiteljev z delovno dobo od 10 – 20 let se v glavnem ne strinja s 

trditvijo, 3 (18.8 %) se niso mogli odloĉiti in enako število vzgojiteljev, to je 3 (18.8 %) se s 

trditvijo v glavnem strinjajo. Ostali 4 vzgojitelji so se opredelili takole: 2 vzgojitelja (12.5 %) 

se sploh ne strinjata s trditvijo, 2 (12.5 %) pa se z njo popolnoma strinjata. 

 

Kljub najdaljši delovni dobi (20 let in veĉ), poslediĉno tudi z najveĉ izkušnjami, se tudi v tej 

skupini pojavi najveĉ, 14 (35 %) vzgojiteljev, ki so odgovorili z ne vem, ne morem se 

odloĉiti. Po 10 vzgojiteljev (25 %) se je odloĉilo za odgovor, se v glavnem strinjam in se v 

glavnem ne strinjam, 3 vzgojitelji (7.5 %) se s trditvijo sploh ne strinjajo in 3 (7.5 %) se 

popolnoma strinjajo. 

 

Iz tabele lahko takoj razberemo, da prihaja do manjših razlik, zato tega ne smemo zanemariti, 

kljub temu, da je hi-kvadrat preizkus pokazal, da le-te niso statistiĉno pomembne. Pozabiti pa 

ne smemo niti na pomanjkljivost raziskave zaradi majhnosti vzorca. Rezultatov torej ne 

smemo posploševati. 

 

6.7.3 Razlike v mnenju vzgojiteljev, glede na njihovo delovno dobo pri trditvi: Po prebrani 

pravljici je dobro, da se skupaj z otroki izlušĉi nauk zgodbe. 

   

Tabela 13: Ocena vzgojiteljev glede na delovno dobo za naslednjo trditev: Po prebrani 

pravljici je dobro, da se skupaj z otroki izlušči nauk zgodbe. 

DELOVNA 

DOBA 

Po prebrani pravljici je dobro, da se skupaj z otroki izlušĉi nauk 

zgodbe. 

SKUPAJ 
Se sploh ne 

strinjam 

Se v glavnem 

ne strinjam 

Ne vem, ne 

morem se 

odloĉiti 

Se v glavnem 

strinjam 

Se popolnoma 

strinjam 

0 – 5 let 
f 1 0 1 7 4 13 

f(%) 7,7 0,0 7,7 53,8 30,8 100,0 

5 – 10 let 
f 0 1 0 5 5 11 

f(%) 0,0 9 0,0 45,5 45,5 100,0 

10 – 20 

let 

f 0 1 0 9 6 16 

f(%) 0,0 6,2 0,0 56,3 37,5 100,0 

20 let in 

veĉ 

f 4 6 2 18 10 40 

f(%) 10,0 15,0 5,0 45,0 25,0 100,0 

SKUPAJ 
f 5 8 3 39 25 80 

f(%) 6,2 10,0 3,7 48,8 31,3 100,0 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

Stran | 63  
 

 

V vprašalniku so vzgojiteljice z razliĉno delovno dobo podale svoje stališĉe tudi za trditev, ki 

pravi, da je po prebrani pravljici dobro, skupaj z otroki, izlušĉiti nauk zgodbe. Razlike v 

njihovih odgovorih niso bile statistiĉno pomembne (2Î = 12.232, g = 12, P = 0.427). 

 

Najveĉ, 7 vzgojiteljev (53.8 %) z delovno dobo 0 – 5 let se s trditvijo v glavnem strinja, 4 

(30.8 %) se popolnoma strinjajo, 1 (7.7 %) se ni mogel odloĉiti in še zadnji, 1 vzgojitelj  

(7.7 %) se s trditvijo sploh ne strinja. 

 

Najveĉ, 5 vzgojiteljev (45.5 %) z delovno dobo 5 – 10 let se s trditvijo v glavnem strinja, 

enako število vzgojiteljev, 5 (45.5 %), pa se jih s trditvijo popolnoma strinja. Da je dobro, ĉe 

se po prebrani pravljici skupaj z otroki izlušĉi nauk, se s tem v glavnem ne strinja le 1 

vzgojitelj (9 %). 

 

Najveĉ, 9 (56.3 %) vzgojiteljev z delovno dobo 10 – 20 let se s trditvijo v glavnem strinja in 6 

(37.5 %) se jih popolnoma strinja. Tudi v tej skupini se je znašel 1 (6.2 %) vzgojitelj, ki se v 

glavnem ne strinja s podano trditvijo. 

 

Najveĉje število, 18 (45 %) vzgojiteljev z delovno dobo 20 let in veĉ se je tudi tu opredelilo 

za odgovor, se v glavnem strinjam, sledi odgovor, se popolnoma strinjam z 10-imi vzgojitelji 

(25 %), nato pa še odgovor, se v glavnem ne strinjam – 6 vzgojiteljev (15 %), se sploh ne 

strinjam – 4 vzgojitelji (10 %) in odgovor ne vem, ne morem se odloĉiti – 2 vzgojitelja (5 %). 

 

Tudi tu moramo upoštevati pomanjkljivost raziskave zaradi majhnosti vzorca, zato rezultatov 

ne bomo posploševali. Upoštevati pa moramo tudi frekvenĉno tabelo, ki nam jasno kaţe, da 

majhne razlike so, ĉetudi nam je hi-kvadrat pokazal, da razlike statistiĉno niso pomembne. 
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6.7.4 Razlike v mnenju vzgojiteljev, glede na okolje vrtca (mestno oz. primestno ter vaško) 

pri trditvi: Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj 

 

Tabela 14: Ocena vzgojiteljev glede na okolje vrtca za trditev: Otroci v predšolskem  

                obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. 

OKOLJE VRTCA 

Otroci  v predšolskem obdobju potrebujejo 

pravljice za svoj osebnostni razvoj. SKUPAJ 

1 2 3 4 5 

Mestno in 

primestno 

f 0 1 0 8 31 40 

f(%) 0,0 2,5 0,0 20,0 77,5 100,0 

Vaško 
f 0 0 0 4 36 40 

f(%) 0,0 0,0 0,0 10,0 90,0 100,0 

SKUPAJ 
f 0 1 0 12 67 80 

f(%) 0,0 1,2 0,0 15,0 83,8 100,0 

 

Vzgojiteljice iz mestnega in vaškega okolja so v vprašalniku odgovarjale na nam ţe znano 

trditev: Otroci  v predšolskem obdobju potrebujejo pravljice za svoj osebnostni razvoj. 

Razlike v njihovih odgovorih niso statistiĉno pomembne (2Î = 3.119, g = 2, P = 0.210). 

 

Najveĉ, 31 (77.5 %) vzgojiteljev iz mestnih vrtcev se popolnoma strinja z našo trditvijo, 8 (20 

%) se v glavnem strinja, 1 (2.5 %) vzgojitelj pa se s trditvijo v glavnem ne strinja. 

 

Najveĉ, 36 (90 %) vzgojiteljev iz vaških vrtcev se s trditvijo popolnoma strinja in 4 vzgojitelji 

(10 %) se s trditvijo v glavnem strinjajo. 

 

Ne pozabimo upoštevati, da je raziskava pomanjkljiva zaradi majhnega vzorca, zato tudi ne 

bomo posploševali rezultatov. 
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6.7.5 Razlike v mnenju vzgojiteljev, glede na okolje vrtca (mestno oz. primestno ter vaško) 

pri trditvi: Miti in basni imajo veĉjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj 

jasno izraţen 

 

Tabela 15: Ocena vzgojiteljev, glede na okolje vrtca za  trditev: Miti in basni    

                 imajo večjo moralno vrednost kot pravljice, ker je nauk zgodbe bolj jasno   

                 izražen. 

OKOLJE VRTCA 

Miti in basni imajo veĉjo moralno vrednost kot 

pravljice, ker je nauk zgodbe bolj jasno izraţen. SKUPAJ 

1 2 3 4 5 

Mestno in 

primestno 

f 3 11 14 7 5 40 

f(%) 7,5 27,5 35,0 17,5 12,5 100,0 

Vaško 
f 3 13 14 8 2 40 

f(%) 7,5 32,5 35,0 20,0 5,0 100,0 

SKUPAJ 
f 6 24 28 15 7 80 

f(%) 7, 30,0 35,0 18,8 8,8 100,0 

 

Anketirani vzgojitelji iz mestnih in vaških vrtcev so izrazili stopnjo strinjanja za trditev, ki 

pravi, da imajo miti in basni veĉjo moralno vrednost kot pravljica, ker je nauk zgodbe bolj 

jasno izraţen. Tudi tu razlike v odgovorih vzgojiteljev niso bile statistiĉno pomembne (2Î = 

1.562, g = 4, P = 0.816) 

Najveĉ, 14 (35 %) vzgojiteljev iz mestih vrtcev se je opredelilo za odgovor ne vem, ne morem 

se odloĉiti. 11 vzgojiteljev (27.5 %) se s trditvijo v glavnem ne strinja, 7 (17.5 %) pa se jih v 

glavnem strinja. 5 vzgojiteljev (12.5) se s trditvijo popolnoma strinja, popolnoma ne strinjajo 

pa se 3 (7.5 %) vzgojitelji. 

Najveĉ, 14 (35 %) vzgojiteljev iz vaških vrtcev se za odgovor niso mogli odloĉiti oz. niso 

vedeli, 13 (32.5 %) se jih s trditvijo v glavnem ne strinja in 8 (20 %) se jih s trditvijo v 

glavnem strinja. 3 vzgojitelji (7.5 %) se s trditvijo sploh ne strinjajo, najmanj, to sta 2 

vzgojitelja (5 %) pa se s podano trditvijo popolnoma strinjata. 
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6.7.6 Razlike v mnenju vzgojiteljev, glede na okolje vrtca (mestno oz. primestno ter vaško) 

pri trditvi: Po prebrani pravljici je dobro, da se skupaj z otroki izlušĉi nauk zgodbe. 

 

  Tabela 16: Ocena vzgojiteljev, glede na okolje vrtca za naslednjo trditev: Po prebrani  

                    pravljici  je dobro, da se skupaj z otroki izlušči nauk zgodbe. 

OKOLJE VRTCA 

Po prebrani pravljici je dobro, da se skupaj z 

otroki izlušĉi nauk zgodbe. SKUPAJ 

1 2 3 4 5 

Mestno in 

primestno 

f 2 4 2 18 14 40 

f(%) 5,0 10,0 5,0 45,0 35,0 100,0 

Vaško 
f 3 4 1 21 11 40 

f(%) 7,5 10,0 2,5 52,5 27,5 100,0 

SKUPAJ 
f 5 8 3 39 25 80 

f(%) 6,3 10,0 3,8 48,8 31,3 100,0 

 

V vprašalniku so vzgojitelji iz mestnega in vaškega okolja s stopnjo strinjanja ocenili trditev o 

tem, da je po prebrani pravljici dobro, da se skupaj z otroki izlušĉi nauk pravljice. 

Razlike v odgovorih niso statistiĉno pomembne (2Î = 1.133, g = 4, P = 0.889) 

 

Najveĉ vzgojiteljev iz mestnih vrtcev, 18 (45 %) se s to trditvijo v glavnem strinja, 14 (35 %) 

pa popolnoma. 4 vzgojitelji (10 %) se s trditvijo v glavnem ne strinjajo, po 2 vzgojitelja (5 %) 

pa sta se opredelila za odgovora: se popolnoma ne strinjam in ne vem, ne morem se odloĉiti. 

 

Tudi pri vzgojiteljih iz vaških vrtcev se jih najveĉ, 21 (52.5 %) s trditvijo v glavnem strinja, 

11 (27.5 %) pa popolnoma strinja. 1 vzgojitelj (2.5 %) se ni mogel odloĉiti, 4 ( 10 %) se v 

glavnem ne strinjajo in 3 (7.5 %) vzgojitelji se s podano trditvijo sploh ne strinjajo. 

 

Zopet ne pozabimo, da je pomanjkljivost raziskave v tem, da ima majhen vzorec, zaradi ĉesar 

rezultatov ne moremo posploševati.     
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SKLEP 
 

Otrok, ţe takoj ko se rodi, spoznava samega sebe, osebe okoli sebe, okolje, stvari, pojave, 

odnose. In tako se uĉi celo ţivljenje. Starši in vzgojitelji smo ob njem, da ga vodimo, 

vzpodbujamo, usmerjamo… 

Poleg genov in otrokove lastne dejavnosti smo tudi mi tisti, ki lahko vplivamo v kakšno 

osebnost bo zrasel otrok. Zato se moramo potruditi in mu biti vzgled na vseh podroĉjih. Tako 

lahko vplivamo tudi na njegov moralni razvoj. 

Kot je znano iz literature, je Lawrencw Kohlberg na podlagi raziskav postavil stadijsko teorijo 

moralnega razvoja. Šest stopenj je zajel v tri nivoje moralnega razsojanja Ĉe poznamo, na 

kateri stopnji se otrok nahaja, mu lahko pomagamo, da laţje preide v naslednjo stopnjo. 

Kljub temu, da imajo starši veĉji vpliv na moralno ravnanje svojega otroka, lahko tudi mi, 

vzgojitelji, pripomoremo k otrokovemu moralnemu razvoju. Vsi dobro vemo, da je pravljica 

med otroki najbolj priljubljena oblika literarne zvrsti. In pravljica je le eno izmed sredstev, s 

katerim lahko vzgojitelj otroku prikaţe razliĉne modele ravnanja in mu s tem privzgaja 

pozitivne vrednote, s tem pa vpliva tudi na njegov moralni razvoj. 

Pravljice imajo ţe zelo bogato zgodovino. Velikokrat si ob kakšni pouĉni izkušnji reĉem: 

»Vĉasih so vedeli, kaj je dobro,« ali pa: »Nekdaj so vedeli, kaj in zakaj tako delajo.« Tudi pri 

pravljicah je tako. Vĉasih so prevladovale bajke, miti, ljudske pravljice, ki so imele poudarjen  

in moĉno izraţen nauk. Vedeli so, zakaj. Vse dobro, vse modrosti in uĉenosti so ţeleli 

prenesti na prihodnje rodove. V 19. stol. pa je znameniti danski pravljiĉar Hans Christian 

Andersen napravil veliko prelomnico in ustvaril klasiĉno umetno pravljico. 

Všeĉ mi je, ker sem v raziskavi ugotovila, da se vzgojitelji zavedajo, da ni vseeno ali se 

otroku pravljico bere ali pripoveduje. Sem pa bila preseneĉena, da še danes vzgojitelji 

veĉinoma otrokom med pripovedovanjem ali branjem pravljic kaţejo ilustracije, kljub temu, 

da Bettelheim opozarja, da so ilustracije prej moteĉe kot koristne, ker ne ustrezajo otrokovim 

bistvenim potrebam. Ilustracije naj bi otrokovo domišljijo odvraĉale od samostojnega 

doţivljanja zgodbe. Tudi Z. Zalokar Divjak svari, da se je dobro ilustracijam izogibati, ker 

otroke odvraĉajo od poslušanja, ko zaĉnejo priĉakovati le dogodke, ki so na sliki. S tem se 

njihova domišljija zopet preusmeri in ne morejo v celoti doţiveti zgodbe. 
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Podobno je z obnavljanjem zgodb. V veliki veĉini slišim vzgojiteljice, ki takoj po prebrani 

zgodbi od otrok zahtevajo, da naštejejo kdo vse je nastopal, kje se je zgodba odvijala, ali jim 

je bila všeĉ… Jacob in Wilhelm Grimm zelo nazorno obrazloţita: »Ko pravljico povemo do 

konca, pustimo otrokom, da ţivijo slike znotraj  njih. Nikar ne zahtevajmo, da bi otroci morali 

naslikati doloĉen prizor na papir. Ali se vam ne zdi, da bi lahko zahtevali od komaj rojenega 

zrnja, da kar ĉez noĉ obrodi svoj sad? Ĉe pravljico ob ponovnem poslušanju vedno znova 

oţivljajo v sebi, bodo imeli ti mladi ljudje trdno moralno oporo, ko bodo zapustili otroštvo in 

odšli v svet.«  

V raziskavi se je pokazalo, da vzgojitelji cenijo pravljico in se zavedajo, da ima kar nekaj 

vzgojnih vrednosti, se pa vendarle premalo zavedajo, da je mogoĉe s pravljico tudi moralno 

vzgajati.  V anketnem vprašalniku so namreĉ ocenjevali, s kakšnim namenom otrokom 

najpogosteje posredujejo pravljice. Motiv, da bi otroke moralno vzgajali je namreĉ padel šele 

na 4. mesto. Pa tudi pri navajanju pravljic, ki s stališĉa moralnega vzgajanja nudijo otroku 

najveĉ, je velik del vzgojiteljev vprašanje pustilo prazno. Med drugim sem v empiriĉnem delu 

raziskovala, ali se med vzgojitelji pojavljajo razlike glede na delovno dobo in okolje vrtca 

(mestno oz. primestno ter vaško) pri treh trditvah. Ugotovili smo, da bistvenih sprememb v 

mnenju vzgojiteljev ni. Niti, ko smo primerjali mnenja glede na delovno dobo niti, ko smo jih 

primerjali glede okolja vrtca. Vzgojitelji imajo glede trditev zelo podobna stališĉa. Vseeno pa, 

ĉe primerjamo rezultate, ki loĉujejo vzgojitelje glede na okolje oz. na delovno dobo, 

ugotovimo, da prihaja do manjših razhajanj , ko jih primerjamo glede na okolje dela. 

Z raziskavo sem ţelela pridobiti seznam pravljic, ki so po mnenju vzgojiteljev  najprimernejše 

s stališĉa moralnega razvoja predšolskega otroka in to mi je tudi uspelo. Sedaj si lahko v 

prilogi vsi vzgojitelji, bodoĉi vzgojitelji, starši, ogledajo ta seznam in upam, da jim bo v 

pomoĉ pri njihovem delu, pa naj bodo ţeleli otroka moralno vzgajati ali pa ga samo 

razveseliti. Vem, da bo tudi meni v pomoĉ, saj sem šele na zaĉetku karierne poti. 

Med samim nastajanjem diplomskega dela, se mi je porajalo še nekaj zamisli, kako bi lahko 

raziskavo še razširili. Lahko bi pokukali v tujino in njihove vrtce. Tako bi prouĉili, kakšno 

mnenje imajo vzgojitelji predšolskih otrok tujih vrtcev o pomenu pravljice za otrokov moralni 

razvoj. S širšo raziskavo bi lahko pridobili seznam tujih pravljic, jih prevedli in vnašali v naše 

vrtce, ter tako skrbeli za spoznavanje deţel po vsem svetu in tako uresniĉevali cilj 

multikulturalnosti. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Seznam pravljic, ki po mnenju vzgojiteljev otroku nudijo največ z vidika 

moralnega vzgajanja 

Starostna skupina od 1 do 2 leti 

Naslov: Avtor: 

Zelo laĉna gosenica Carle, Eric 

Piki Hill, Eric 

Muca copatarica Peroci, Ela 

O goski, ki se je uĉila peti Hroch, Karel 

Razbita buĉa ponarodela zgodba 

Pišĉanĉek Pik Manĉek, Marjan 

Ali veš koliko te imam rad MacBratney, Sam 

Ovĉka Mili Scamell, Ragnhild 

Kdo je Vidku napravil srajĉico Levstik, Fran 

Pod medvedovim deţnikom Makaroviĉ, Svetlana 

Ţiga gre v vrtec Slegers, Liesbet 

Maĉek Muri Koviĉ, Kajetan 

Kako je prav Loiseau, Anne-Françoise 

Slovenske otroške prstne igre Cvetko, Igor 

Plašĉek za Barbaro Zupan, Vitomil 

Rdeĉa ţoga Karl, Matthias 

Matevţu  je uspelo Pétigny, Aline de 

 

Starostna skupina od 2 do 3 let 

Naslov: Avtor: 

Muca copatarica Peroci, Ela 

Debela repa ruska pravljica 

Minka Cousins, Lucy 

Trije metulji Ĉeška ljudska 

Grdi raĉek Andersen, Hans Christian 

Pod medvedovim deţnikom Makaroviĉ, Svetlana 

Mojca pokraculja Ljudska pravljica 

Mavriĉna ribica Pfister, Marcus 

Kje si Mandi Weninger, Brigitte 

Vsi za enega, eden za vse Weninger, Brigitte 

Zlatolaska in trije medvedi Askew, Amanda 

Veliki in mali zajec ljudska pravljica 

Trije najljubši medvedki McBratney, Sam 

Brundo na gugalnici Helen Bechler 

Mandi ne jezi se Weninger, Brigitte 

Ali veš, koliko te imam rad MacBratney, Sam 

Škrat Kuzma dobi nagrado Makaroviĉ, Svetlana 

Sneguljĉica Grimm, Jacob  in Wilhelm 

Palĉek pohajalĉek Weninger, Brigitte 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Carle,%20Eric%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Mancek,%20Marjan%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Slegers,%20Liesbet%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Loiseau,%20Anne-Francoise%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Cvetko,%20Igor%22
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravljica
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Weninger,%20Brigitte%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Weninger,%20Brigitte%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=1&sid=31
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22McBratney,%20Sam%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Weninger,%20Brigitte%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Weninger,%20Brigitte%22
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Rdeĉa ţoga Karl, Matthias 

Zelo laĉna gosenica Carle, Eric 

Franĉek Bourgeois, Paulette 

Matevţu  je uspelo Pétigny, Aline de 

 

 

Starostna skupina od 3 do 4 let 

Naslov: Avtor: 

Doktor Belko Goodall, Jane 

Muca copatarica Peroci, Ela 

Volk in sedem kozliĉkov Grimm, Jacob , Wilhelm 

Mojca pokraculja Ljudska pravljica 

Rdeĉa kapica Grimm, Jacob, Wilhelm 

Bobek in barĉica Štefan, Anja 

Zvezdica zaspanka Milĉinski, Fran 

Pod medvedovim deţnikom Makaroviĉ, Svetlana 

Grdi raĉek Andersen, Hans Christian 

Lonĉek balonĉek nemška ljudska pravljica 

Veliki lov na pošast Landa, Norbert 

Kje si Mandi Weninger, Brigitte 

Trije prašiĉki angleška ljudska pravljica 

Ne moreš zaspati, Mali Medo Waddell, Martin 

Ĉarovnica Mica in severna 

zvezda 

Krempl, Urša 

Sovica Oka Makaroviĉ, Svetlana 

Vran v snegu Moser, Erwin 

Debela repa ruska pravljica 

Mišek Tip Casalis, Anna 

Elmer McKee, David  

Sapramiška Makaroviĉ, Svetlana 

Razbita buĉa ponarodela zgodba 

Franĉek Bourgeois, Paulette 

Maĉek Muri Koviĉ, Kajetan 

Liza in Pavle Rieger, Anja 

O goski, ki se je uĉila peti Hroch, Karel 

Moj deţnik je lahko balon Peroci, Ela 

Zlata ptica slovenska ljudska pravljica 

Doktor Belko Goodall, Jane 

Rdeĉa kokoška irska ljudska pravljica 

Modra rokaviĉka Baumvol, Rahil 

Dr. Hov Cole, Babette 

Zrcalce Vitez, Grigor 

 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Carle,%20Eric%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Goodall,%20Jane%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Landa,%20Norbert%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Weninger,%20Brigitte%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Waddell,%20Martin%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=2&sid=56
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=2&sid=56
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Moser,%20Erwin%22
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravljica
http://www.readme.cc/de/buchtipps-leser/autor/showauthor/4769/
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=8&sid=67
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Goodall,%20Jane%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=1&sid=69
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Baumvol,%20Rahil%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Cole,%20Babette%22
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Starostna skupina od 4 do 6 let 

Naslov: Avtor: 

Zbirka POZOR PRAVLJICE Suhodolĉan, Primoţ 

Franĉek Bourgeois, Paulette 

Ţabec se boji Velthuijs, Max 

Grdi raĉek Andersen, Hans Christian 

Mojca pokraculja Ljudska pravljica 

S komerkoli pa ne smem Geisler, Dagmar 

Kdo je Vidku napravil srajĉico Levstik, Fran 

Mavriĉna ribica Pfister, Marcus 

Zvezdica zaspanka Milĉinski, Fran 

Veveriĉek posebne sorte Makaroviĉ, Svetlana 

Pepelka Grimm, Jacob, Wilhelm 

Piko dinozaver Suhodolĉan, Leopold 

Moj deţnik je lahko balon Peroci, Ela 

Ah ti zobki Tiourina, Svetlana 

Ali prijatelji tako ravnajo Newman, Marjorie 

Volk in sedem kozliĉkov Grimm, Jacob, Wilhelm 

Kraljiĉna na zrnu graha Andersen, Hans Christian 

Zlata ptica slovenska ljudska pravljica 

Najlepše darilo Patrick McDONNELL 

Razvajeni vrabĉek Makarovič, Svetlana 

Zakaj je roţnati slonĉek ţalosten in 

kako je postal sreĉen 

Weitze, Monika 

Pekarna miš maš Svetlana Makaroviĉ 

Drugaĉen Cave, Kathryn 

Flusi , strah iz nogavice Brändle, Bine 

Pod medvedovim deţnikom Makaroviĉ, Svetlana 

Hvaleţni medved koroška pripovedka 

Koštrun prepirun Spathelf, Bärbel 

Grad gradiĉek Andersen, Hans Christian 

Sovica Oka Makaroviĉ, Svetlana 

Pogumni krojaĉek Grimm, Jacob, Wilhelm 

Babica pripoveduje slovenske ljudske pripovedi 

Pravljice, ki so otrokom v pomoĉ Ortner, Gerlinde 

O medvedu, ki je valil gosja jajca Schubert, Ingrid, Schubert, 

Dieter 

Rdeĉa kapica Grimm, Jacob, Wilhelm 

Šivilja in škarje Dragotin Kette 

Hej, to je moj popek Langreuter, Jutta 

 

 

 

 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Velthuijs,%20Max%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Geisler,%20Dagmar,%201958-%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Suhodolcan,%20Leopold%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Tiourina,%20Svetlana%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Newman,%20Marjorie%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=8&sid=67
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Weitze,%20Monika%22
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Makarovi%C4%8D
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Brandle,%20Bine%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=1&sid=95
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Spathelf,%20Barbel%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1937494787457862&rec=2&sid=98
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Schubert,%20Ingrid%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Schubert,%20Dieter%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Schubert,%20Dieter%22
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dragotin_Kette
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1937494787457862&PF=AU&term=%22Langreuter,%20Jutta%22
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Priloga 2: VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

 

Spoštovane, spoštovani! 

Sem Simona Novak, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani in v letu 2010 zakljuĉujem 

študij z diplomsko nalogo o pomenu pravljic za otroka in njegov moralni razvoj. Ugotoviti 

ţelim, kakšno je mnenje vzgojiteljev predšolskih otrok o uporabnosti pravljice pri vzgojnem 

delu. V ta namen vas vljudno prosim za sodelovanje.                   

Prosim Vas, da pri vprašanjih, kjer so odgovori ţe podani, izberete tisti odgovor, ki najbolj 

ustreza vašemu mnenju. Na vprašanja odprtega tipa pa poskušajte odgovoriti natanĉno in 

izĉrpno. 

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izkljuĉno v študijske namene. Prosim Vas 

za natanĉno ter odkrito izpolnjevanje vprašalnika. 

Za reševanje vprašalnika se Vam ţe vnaprej iskreno zahvaljujem in Vam ţelim veliko 

uspehov pri nadaljnjem delu. 

Simona Novak 

 

1. Starost: _______ let 

 

2. Spol:   M        Ţ 

 

3. Delovna doba: 

a) 0–5 let 

b) 5–10 let 

c) 10–20 let 

d) 20 let in veĉ 

 

4. Vrtec, v katerem delate, se nahaja: 

a) v mestnem ali primestnem okolju 

b) v vaškem okolju 
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5.  Prosim, da stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja s trditvijo označite s kriţcem.     

 Pri tem lahko izbirate med podanimi stališči. 

 

Trditev Se 

popolnoma 

strinjam 

Se v 

glavnem 

strinjam 

Ne vem, ne 

morem se 

odločiti 

Se v 

glavnem 

ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Otroci v predšolskem obdobju 

potrebujejo pravljice za svoj 

osebnostni razvoj. 

     

Pravljice so v kurikulumu 

premalo zastopane. 

     

Vzgojitelji dajo pravljicam 

dovolj velik pomen. 

     

Vseeno je, ali vzgojitelj 

otrokom pravljico bere ali 

pripoveduje. 

     

Miti in basni imajo veĉjo 

moralno vrednost kot pravljice, 

ker je nauk zgodbe bolj jasno 

izraţen. 

     

Po prebrani pravljici je dobro, 

da se skupaj z otroki izlušĉi 

nauk zgodbe. 

     

Pravljice lahko uporabimo le za 

doseganje ciljev na podroĉju 

jezika. 

     

Najpomembnejša vrednost 

pravljic je v tem, da otroke 

sprosti in jih zabava. 

     

Otrokom se na dvome o 

resniĉnosti pravljic odgovori z 

razumsko razlago, ĉeš da se 

pravljice ne dogajajo v 

resniĉnosti. 

     

Otrokom se posreduje pravljice, 

v katerih je ĉim manj nasilja. 

     

Ljudske pravljice so boljše od 

umetnih. 

     

Ko otroci prviĉ poslušajo 

pravljico, se jim ne sme 

razlagati neznanih besed. 

     

Drugo:      
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6. V čem je največja vrednost pravljice? 

Pri vsaki trditvi obkroţite izbrano oceno (5 – največ ; 1 – najmanj). 

Spodbuja domišljijo in kreativno mišljenje otrok. 1 2 3 4 5 

Preko pravljice otroci spoznavajo znaĉajske poteze: 

dober, hudoben, radoveden, radodaren, škodoţeljen, 

pošten, zavisten … 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pravljica otroke zabava in jih sprosti. 1 2 3 4 5 

Pravljica otrokom privzgaja temeljne vrednote – brez 

moraliziranja. 
1 2 3 4 5 

Otrokom nudi pomoĉ pri premagovanju strahov. 1 2 3 4 5 

Otrokom omogoĉa reševanje konfliktnih situacij v 

imaginarnem svetu in projiciranje rešitev v realni svet. 
1 2 3 4 5 

Otroci se prek pravljice uĉijo loĉevanja med resniĉnostjo 

in pravljiĉnostjo. 
1 2 3 4 5 

Otroci ob pravljici v domišljiji uresniĉujejo sanje in ţelje. 1 2 3 4 5 

Pravljice otrokom prikazujejo veliko razliĉnih vzorcev 

ravnanja v razliĉnih situacijah. 
1 2 3 4 5 

Otroci dobijo ob poslušanju pravljic obĉutek varnosti, ker 

se pravljice vedno konĉajo z zmago dobrega nad zlim. 
1 2 3 4 5 

Pravljice otrokom nudijo moţnost identifikacije z 

razliĉnimi osebami in jim s tem pomagajo pri iskanju 

lastne identitete. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Otrokom pomagajo pri razlikovanju med dobrim in 

slabim. 
1 2 3 4 5 

 

7. S kakšnim namenom najpogosteje posredujete pravljice otrokom? 

Navedene motive ocenite s točkami od 1 do 5, pri čemer 5 pripišete tistim motivom, 

zaradi katerih uporabljate pravljico najbolj pogosto, 1 pa tistim, zaradi katerih jo 

otrokom posredujete najmanj pogosto. 

 

____ razveseliti                                                   ____ sprostiti 

____ nagraditi                                                     ____ motivirati 

____ razbremeniti otroka                                    ____ moralno vzgajati 

____ ustreĉi                                                         ____ iztoĉnica za reševanje konfliktov 
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8. Prosim, da za vsako starostno skupino navedete po eno pravljico in njenega 

avtorja, ki po vašem mnenju otroku v predšolskem obdobju nudi največ s stališča 

moralnega vzgajanja. 

           Starostna skupina 1–2 leti ________________________________________________ 

           Starostna skupina 2–3 leta ________________________________________________ 

           Starostna skupina 3–4 leta ________________________________________________ 

           Starostna skupina 4–6 let _________________________________________________ 

 

9. Za katero področje dejavnosti uporabljate pravljico najbolj pogosto? Navedena 

področja razvrstite od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni najbolj pogosto, 6 pa najredkeje. 

___ gibanje 

___ jezik 

___ umetnost 

___ druţba 

___ narava 

___ matematika 

 

10. Katera pravljica se vam zdi vsebinsko najbolj bogata za vplivanje na otrokov 

moralni razvoj (pripišite tudi avtorja)? Prosim, da svoj odgovor na kratko 

utemeljite. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Novak S. Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok. Dipl. nal. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011 

Stran | 78  
 

 

11.  Ali je po vašem mnenju bolje, da otroci med poslušanjem pravljice opazujejo                                                   

ilustracije ali ne? 

a) da 

b) ne  

c) ne vem 

      Prosim, da svoj odgovor utemeljite. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

     

 

 

 

  Hvala za sodelovanje!  

 

 

 


