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POVZETEK 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu opredelimo metodo 

branja v nadaljevanjih kot eno izmed metod, s katero otroke popeljemo v svet literature. 

Napišemo tudi formulo, s katero lahko izvedemo nastope s pomočjo metode branja v 

nadaljevanjih. Predstavimo tudi knjigo Groznovilca v Hudi hosti, za katero je značilen 

duhovit pripovedni slog, tema zgodbe pa je sprejemanje drugačnosti. Večji poudarek 

namenimo uvodni motivaciji. Osredinimo se na tipe in podtipe uvodnih motivacij po Metki 

Kordigel (2008). Za delo v vrtcih je bistvenega pomena razvijanje veščine pripovedovanja, 

ker otrokom omogoča večjo uspešnost v komunikaciji z drugimi. Zato predstavimo tudi 

značilnosti otrokovega pripovedovanja v predšolskem obdobju. 

V empiričnem delu na osnovi kvalitativne metode pedagoškega raziskovanja predstavimo 

analizo pripovedovanja zgodb otrok. Podatke smo pridobili s pomočjo risb otrok ter 

njihovega pripovedovanja, razlaganja in besednih opisov. Ocenili smo razvojne ravni 

njihove zgodbe, pri čemer smo upoštevali dva kriterija ocenjevanja, in sicer: koherentnost 

in kohezivnost. Ugotavljali smo tudi razlike v dolžini pripovedovanih zgodb, številu besed, 

številu prepoznanih dogodkov v zgodbi in v številu veznikov. Rezultati so pokazali, da so 

v eksperimentalni skupini, v kateri je bila prisotna uvodna motivacija, otroci pokazali zelo 

veliko zanimanje za nadaljnje poslušanje pravljice Groznovilca v Hudi hosti, pripovedovali 

pa so tudi bolj koherentne in kohezivne ter daljše zgodbe kot v kontrolni skupini, v kateri 

smo uvodno motivacijo izpustili. Analize obravnavanih zgodb eksperimentalne in 

kontrolne skupine kažejo na to, da motivacijska spodbuda v veliki meri vpliva na kakovost 

in količino zgodb, ki so jih otroci pripovedovali.  

 

Ključne besede: 

branje v nadaljevanjih, Groznovilca v Hudi hosti, pripovedovanje, uvodna motivacija, 

koherentnost, kohezivnost, predšolski otrok 
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ABSTRACT 
 
The Diploma thesis consists of two parts. In the theoretical part, we define a method of 

continuous reading, which is followed by its description as one of the methods for drawing 

children into the world of literature. We have also written a formula, with the help of 

which we can prepare project for all books in a continuous fashion. Furthermore, we also 

present a book entitled Groznovilca v Hudi hosti, which is characterised by humorous 

narrative and deals with the subject of the acceptance of difference. Major emphasis is 

given to the introductory motivation. We focus on the types and sub-types of introductory 

motivation as defined by Metka Kordigel (2008). Developing the skill of narration is of 

fundamental importance for work in kindergartens, for it enables children to be more 

successful in communicating with one another. Therefore we also present the 

characteristics of a child's narration in the pre-school era. 

Based on the qualitative method of pedagogical research, the empirical part presents the 

analysis of children's narration of stories. We obtained data with the help of children's 

drawings, their narration, explanations and verbal descriptions. We assessed the 

development levels of their stories, taking into account two assessment criteria: coherence 

and cohesiveness. We also established the differences in the length of the narrated words, 

the number of words, and the number of recognised events in the story. The results showed 

that in the experimental group, where introductory motivation was present, the children 

expressed great interest in continuing to listen to the story, and their narration of stories 

was also more coherent, cohesive and longer compared to the control group, where 

introductory motivation was left out. Analyses of the stories discussed in the experimental 

and control groups point to the fact that motivational encouragement greatly affects the 

quality and quantity of stories narrated by children.  

 

Keywords:  

continuous reading, Groznovilca v Hudi hosti, narration, introductory motivation, 
coherence, cohesiveness, pre-school child 
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1 UVOD 
 
»V zgodnjem otroštvu večina otrok rada posluša pravljice in uživa v tem, ko jim nekdo 

pripoveduje oz. bere« (Lukan, 2009, str. 28). Zelo pomembno je, da odrasli otrokom 

berejo in pripovedujejo pravljice, ker s tem spodbujajo njihovo zanimanje in motivacijo za 

poslušanje. Prav kombinacija estetskega dražljaja in fizičnega ugodja v zaupni atmosferi, 

ko odrasli otroku pripoveduje zgodbo, v njem vzbuja največje zanimanje za literaturo. 

V teoretičnem delu bomo na podlagi strokovne literature predstavili metodo branja v 

nadaljevanjih. Za to metodo je značilno, da traja več (zaporednih) dni, zato nam omogoča, 

da isto pravljico beremo dlje časa. Pomembno je, da otroku beremo pravljice čim pogosteje 

in da mu ob branju vzbujamo občutek prijetnega; s tem mu privzgojimo potrebo po 

tovrstnem doživljanju. Odrasli stremimo k temu, da bi otroci ob poslušanju pravljic 

doživljali pozitivna čustva in da se bodo razveselili, ko jim bomo rekli, da jim bomo danes 

prebrali nadaljevanje že znane pravljice. V okviru te metode bomo predstavili tudi sodobno 

domišljijsko pravljico Groznovilca v Hudi Hosti in njene značilnosti. Za to pravljico smo 

se odločili, ker smo se želeli izogniti branju vedno iste literature. 

Ni dovolj, da otrokom knjige samo beremo ali pripovedujemo; moramo jih tudi motivirati, 

da bodo ob poslušanju uživali, si želeli slišati nadaljevanje in da bodo pravljico tudi 

razumeli. Pozitiven odnos do določenega knjižnega junaka je lahko motivacija, da si otrok 

želi prebrati vse knjige, v katerih ta junak nastopa. Večji poudarek bomo zato namenili 

uvodni motivaciji, ki predstavlja prvo fazo v dialogu med besedilom in otrokom. Njena 

glavna naloga je, da otroka pripravi na literarnoestetsko doživetje ter da v njem vzbudi 

predstave in čustva, povezana s temo oz. z vsebino besedila. Otroka spodbudimo tudi k 

poslušanju in h kar se da kompleksnemu odzivanju na literarno delo. 

Pripovedovanje otrok in način razvijanja pripovedovane sheme prek poslušanja in 

pomnjenja posameznih besedil je del književne vzgoje Kurikuluma za vrtce. Je tudi ena 

izmed pomembnih zmožnosti, saj otrok med tem procesom izkazuje svoje čustvene, 

spoznavne in doživljajske potenciale. Otrokovo samostojno pripovedovanje naj bi čim 

pogosteje vključevali v načrtovane dejavnosti, ker otrok s tem razvija govorne 

kompetence, ki so pomembne za vključevanje v življenje in sobivanje z drugimi. 
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V praktičnem delu so najprej opisani priprave in potek dela projekta branja v nadaljevanjih 

pravljice Groznovilca v Hudi hosti. V okviru kvalitativne raziskave smo preverjali, kako 

uvodne motivacijske strategije vplivajo na motivacijo otrok za nadaljnje poslušanje in 

posledično na njihovo zapomnitev poslušane zgodbe. Ob risbah, ki so jih otroci sami 

narisali, so pripovedovali zgodbe, ki so bile zapisane in besedilno ovrednotene po kriterijih 

koherentnosti in kohezivnosti. Zanimalo nas je tudi, ali uvodne motivacijske strategije 

vplivajo na število besed, število različnih besed, povprečno dolžino povedi, število 

prepoznanih dogodkov pri pripovedovanju otrokove zgodbe in na uporabljene veznike. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 METODA BRANJA V NADALJEVANJIH 

Metodo branja v nadaljevanjih po navadi izberemo takrat, kadar otrokom beremo daljše 

prozno besedilo, ki je navadno sestavljeno iz več samostojnih poglavij, ki tvorijo celoto. 

Kadar beremo otroške romane oz. domišljijske zgodbe, se poglavja med seboj povezujejo 

in navezujejo drugo na drugo, kadar beremo posamezne zbirke zgodb, pa se te navadno ne 

povezujejo med seboj. Besedila lahko otrokom beremo, pripovedujemo ali izberemo 

kombinacijo obojega.  

Ko se odločimo, da bomo otrokom brali v nadaljevanjih, se moramo zavedati, da je 

izjemno pomembno, da so termini branja kar se da redni. Otrokom tako v rednih presledkih 

preberemo eno poglavje ali dve poglavji. Ker bodo otroci vedeli, kdaj bodo najverjetneje 

slišali nadaljevanje zgodbe, se bodo v pričakovanju že sami motivirali. Bolj ko se bo 

bližalo branje, bolj bodo čutili prijetno vznemirjenje in nestrpnost. Na bralno uro se bodo 

otroci v mislih pripravili že pred branjem. Med seboj bodo ugibali, kako se bo zgodba 

razpletla, razpravljali bodo o tem, kaj mislijo o ravnanju junakov, ki nastopajo v njej, in 

ugotavljali, kaj bi na njenem mestu naredili sami (Kordigel, 2008).  

Z metodo branja v nadaljevanjih otroke tudi dolgoročno motiviramo za branje celotnega 

besedila oz. poslušanje mladinske literature. Otroke lahko tako notranje motiviramo, ker 

poskrbimo za povezavo občutka vsestranskega ugodja z literaturo. Zelo pomembno je tudi 

dejstvo, da s tem posnemamo literarnoestetsko spodbudno okolje. »Metoda nudi tudi 

dodatno motivacijo za književnost, z njo pa uresničujemo tudi vse cilje književne vzgoje. 

Ob poslušanju oz. branju zgodbe v nadaljevanjih otroci podoživljajo estetsko ugodje in 

užitek ob srečevanju z literarnimi junaki« (Jamnik in Mlakar, 1998, str. 136). 

Ker tako branje navadno poteka dlje časa, se otroci lahko bolje poistovetijo z junaki, ki 

nastopajo v zgodbi, branje pa omogoča boljše razumevanje dogajalnega prostora in časa ter 

ponuja veliko načinov za izražanje doživetega.  

Taka oblika branja presega branje celotnega besedila nad besedilnimi drobci (odlomki), 

odkriva pa tudi premoč žive besede nad umetniško dovršeno interpretacijo z 

magnetofonskega traku. 

3 
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Pri tej metodi se otroci udobno namestijo okrog vzgojitelja, ta pa z ustreznimi besedami 

ustvari primerno razpoloženje, zato da lahko prebere poglavje ali dve (Kordigel in Saksida, 

1999). 

Če otroku beremo vsak dan in pri tem poskrbimo, da se počuti prijetno, mu privzgojimo 

potrebo po tovrstnem doživljanju. Gre za ponavljanje, ki je ena temeljnih značilnosti 

človekovega delovanja in učenja (Lukan, 2009b). 

S pomočjo metode branja v nadaljevanjih otroke motiviramo dolgoročno. Pri dolgoročni 

motivaciji za branje je nujno, da vzgojitelj ohranja asociativne zveze občutka prijetnega in 

občutka ugodja z branjem literature, saj naj bi branje predstavljalo prijetno izkušnjo. Če 

bodo otroci v zgodnjem otroštvu doživeli prijetno izkušnjo v povezavi z branjem oz. s 

poslušanjem literarnega besedila, bodo z veseljem brali tudi pozneje, ko bodo odrasli 

(Kordigel, 1994). 

Kadar nam uspe otroke dolgoročno motivirati za poslušanje oz. branje literarnega dela, 

bomo dosegli, da bodo vztrajali do želenega cilja in si bodo želeli bralno izkušnjo znova 

doživeti.  

Vzgojitelj mora v skupini ustvariti prijetno in zaupno ozračje ter ga povezati z literaturo. 

To lahko dosežemo tako, da otrokom živo pripovedujemo, saj s tem močno spodbujamo 

otrokovo literarnoestetsko dojemljivost. Kadar otrokom pripovedujemo oz. beremo 

pesmice in pravljice, povežemo estetski dražljaj in fizično ugodje v zaupni atmosferi, kar 

močno spodbuja otrokov interes za mladinsko literaturo (Kordigel, 1994).  

4 
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2.1.1 Formula, po kateri lahko izvedemo nastope po metodi branja v nadaljevanjih 

 

PRVO POGLAVJE 

UVODNI DEL OSREDNJI DEL SKLEPNI DEL 

Kratka predstavitev knjige in 

avtorja. 

 

 

 

 

 

Izvedba nastopa po naslednjih          

fazah interpretacije besedila: 

− uvodna motivacija, 

− premor pred branjem oz. 

poslušanjem, 

− branje oz. poslušanje in 

premor po branju oz. 

poslušanju, 

− pogovor o prebranem, 

− nove naloge. 

− Napoved naslova novega 

poglavja, 

− dogovor o naslednjem 

terminu branja, 

− poslušamo napovedi 

otrok, tj. kaj se bo po 

njihovem mnenju zgodilo 

v naslednjem poglavju. 

DRUGO POGLAVJE IN VSA NASLEDNJA POGLAVJA 

UVODNI DEL OSREDNJI DEL SKLEPNI DEL 

Obnova poglavja, ki smo ga 

prebrali skupaj z otroki 

prejšnji dan. 

Izvedba nastopa po fazah 

interpretacije besedila, ki so 

navedene zgoraj.  

− Napoved naslova novega 

poglavja, 

− dogovor o naslednjem 

terminu branja, 

− poslušanje otrok, tj. kaj 

se bo po njihovem 

mnenju zgodilo v 

naslednjem poglavju. 

ZADNJE POGLAVJE 

UVODNI DEL OSREDNJI DEL SKLEPNI DEL 

Obnova poglavja, ki smo ga 

prebrali skupaj z otroki 

prejšnji dan. 

Izvedba nastopa po fazah 

interpretacije besedila, ki so 

navedene zgoraj. 

− Kratka ponovitev celotne 

pravljice,  

− slovo od pravljičnega 

junaka.  
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Avtorja Kordigel in Saksida (1999) priporočata, da branje v nadaljevanjih uvedemo z 

branjem in interpretacijo besedila po ustaljenih metodah, kakršne uporabljamo v 

komunikacijskem modelu književne vzgoje. »Faze interpretacije besedila so: uvodna 

motivacija, premor pred branjem oz. poslušanjem, branje oz. poslušanje in premor po 

branju oz. poslušanju, pogovor o besedilu, na koncu pa sledijo nove naloge, s katerimi 

poglabljamo literarnoestetsko doživetje« (Saksida, 2001, str. 103). 

Pred uvodno motivacijo spodbujamo otrokovo zanimanje za poslušanje novega poglavja, 

razvijamo pa tudi njegovo sposobnost pomnjenja. Z otroki se pogovarjamo o tem, kaj se je 

zgodilo v prejšnjem poglavju, kaj jim je bilo v besedilu do zdaj všeč in zakaj. 

Z uvodno motivacijo otroke nato pripravimo na poslušanje novega poglavja. »Po branju 

oz. pripovedovanju pravljice vodimo razgovor, otroci pa sodelujejo v pogovoru, 

odgovarjajo na vprašanja, se identificirajo s književnimi junaki in izražajo svoja občutja ter 

jih primerjajo z drugimi« (Kokalj, 2013, str. 43). Po poglabljanju doživetja otroke ponovno 

motiviramo za branje v nadaljevanjih. Da ohranimo motivacijo pri otrocih, jih na koncu 

spodbudimo, da nam povedo, kaj se bo po njihovem mnenju zgodilo v naslednjem 

poglavju.   
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2.2 MOTIVACIJA 

2.2.1 Opredelitev motivacije 

Motivacija je del postopka, ki vodi k čim ustreznejšemu sprejemanju besedila. Z ustrezno 

motivacijo lahko otrokom vedno posredujemo pravo sporočilnost besedila. Motivacija 

otrok za branje že izbranega literarnega besedila pomeni njihovo pripravo na 

literanoestetsko doživetje (Saksida, 1994). Na izbiro motivacije, s katero bomo pripravili 

otroke na literarnoestetsko doživetje, vplivajo izbrano besedilo in lastnosti otrok, ki jih 

pripravljamo na poslušanje oz. branje. 

Po besedah Metke Kordigel (2008) je motivacij toliko vrst, kolikor je literarnih del, krat 

število otrok oz. skupin otrok, ki jih pripravljamo na poslušanje mladinskega besedila. 

Na splošno velja, da otroci niso motivirani ali nemotivirani, ampak so motivirani na 

različne načine in za različne bralne vsebine. 

2.3 UVODNE MOTIVACIJSKE STRATEGIJE 

Vzgojitelj s pomočjo uvodne motivacije vzpostavi dialog med besedilom in otrokom. Zato 

naj bi pred vsakim branjem literarnega besedila izvedel uvodno motivacijo, ker z njeno 

pomočjo usmerja otrokovo pozornost na vsebino, ki jo bo bral oz. pripovedoval, pripravi 

pa jih tudi na literarnoestetsko doživetje ter v njih vzbudi predstave in čustva, ki so 

povezana z vsebino besedila. Njihova pričakovanja bo tako pripravil na to, kar bodo 

najverjetneje slišali.  

Po mnenju Igorja Sakside (1994) je najpomembnejša značilnost uvodne motivacije njena 

povezanost z besedilom. Vzgojitelj naj bi jo vodil tako, da se postopoma bliža 

predstavnosti besedila, ki ga bodo otroci poslušali v naslednji fazi. Na začetni stopnji 

razvijanja sposobnosti doživljanja besedila je igra najpomembnejše motivacijsko sredstvo. 

Tej se pridružujeta tudi napovedovanje besedila in sodelovanje odraslih (Saksida, 2001).  

Igre, ki se navezujejo na vsebino besedila, so: domišljijsko potovanje (npr. s predmetom, ki 

ga opisuje umetnostno besedilo), igra z besedami (glasovi, rime, nenavadne besede), 

uporaba igrač, kaj bi se zgodilo, če … itn. (Saksida, 2001). 
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Napovedovanje vsebine lahko poteka na naslednje načine: pripoved o doživetjih, 

povezanih s temo (biti majhen, samostojen), pogovor ob ilustracijah, pogovor o besedilih: 

kaj so pravljice, kdo so pravljični junaki, izražanje doživetja (ob izstopajočih, nenavadnih 

dogodkih: sneg, rojstni dan), pripovedovanje o odnosih: moja babica itn., uporaba lažjih 

ugank, predstavitev avtorja in knjig, navezava novega besedila na že znana besedila, ki so 

mu po vsebini podobna, itn. (Saksida, 2001). 

Vzgojiteljica pri uvodni motivaciji lahko sodeluje tako, da pripoveduje o svojih igrah, ki so 

jih otroci igrali v otroštvu (npr. izštevanke, zafrkljivke), pripovedujejo o svojih doživetjih v 

otroštvu, še posebej tistih, ki so povezana s književnostjo, skupaj z otroki spoznava običaje 

in izročila (Saksida, 2001). 

V nadaljevanju bo predstavljena tipologija uvodne motivacije po Metki Kordigel (2008), in 

sicer tisti podtipi, ki so primerni za predšolsko obdobje. Avtorica uvodno motivacijo deli 

na tri velike skupine: jezikovno, nejezikovno in kombinirano. Motivacije se med seboj 

razlikujejo v vrsti znakov, ki prevladujejo v posameznem tipu. 

2.3.1 Nejezikovne motivacije 

Kadar človek svojih misli ne zna povedati z jezikom, jih lahko izrazi in razume tako, da 

uporabi eno izmed nejezikovnih govoric. K nejezikovni motivaciji spadajo likovna, 

zvokovna/glasbena in gibalna vrsta motivacije. 

Slika 1: Nejezikovne vrste motivacije (Kordigel, 2008) 

 

Likovne motivacije 

Pri likovni motivaciji gre za povezavo književne vzgoje in likovnega pouka. Metka 

Kordigel (2008) likovno motivacijo predstavi na primeru slikanice Leteča hišica avtorja 

Daneta Zajca in Anke Luger Peroci. Po taki likovnodomišljijski motivaciji si otroci 
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oblikujejo etično sporočilo pravljice in pripravijo svoje spoznanje v horizonte 

pričakovanja. Tako se bodo v besedilu in sliki srečali z nečim, kar že poznajo. 

Zvokovne/glasbene motivacije 

Ta vrsta motivacije je močno povezana z zaznavanjem zvoka, kot je npr. zaznavanje 

zvočne strani govora, zaznavanje zvoka glasbe, zaznavanje šumov iz okolja. Ker lahko 

otrok ob zaznavanju zvoka pogosto izrazi in razume več, kot bi lahko storil s pomočjo 

jezikovnih sredstev, je taka motivacija odlična priprava na literarnoestetsko doživetje 

(Kordigel, 2008). 

Zvokovna motivacija 

Motivacija je usmerjena k senzibilizaciji za zaznavanje šumov, zvokov in zvočne strani 

govora. Metka Kordigel (2008) to vrsto motivacije predstavi s pomočjo Grimmove 

pravljice Volk in sedem kozličkov in istoimenske radijske igre Svetlane Makarovič. Ta 

vrsta motivacije nam pomaga, da lahko vadimo sposobnost poslušanja. Ta sposobnost je 

pomembna zaradi fonološkega zavedanja, zaznavanja zvočnosti poezije, za prepoznavanje 

književne vrste, prepoznavanje značaja književne osebe, njenega razpoloženja in 

čustvovanja iz načina glasnosti njenega govora ter za razvijanje sposobnosti 

domišljijskočutnih predstav o književnih osebah, književnem prostoru in o književnem 

dogajanju v radijski igri. 

Glasbena motivacija 

Usmerjena je k zaznavanju glasbe in njenega sporočila v povezavi s sporočilom 

mladinskega besedila. Avtorica Metka Kordigel (2008) glasbeno motivacijo opiše na 

primeru radijske igre Škrat Koduzma dobi nagrado pisateljice Svetlane Makarovič. 

Motivacijo moramo usmeriti v pripravo ustreznega horizonta pričakovanj, pri tem pa 

želimo doseči naslednje cilje: 

− Otroci si ob poslušanju radijske igre ustvarijo domišljijskočutno predstavo o škratu 

Koduzmi. Najprej naj bi zaznali besedilne signale avtorice, potem pa bi jih 

povezali z elementi domišljijskih slik, ki so si jih ustvarili že ob branju in 

poslušanju drugih del, risank, filmov ali slikanic. 

− V fazi motivacije naj bi otroci pripravili tudi spominske slike na svoje realno 

okolje oz. prizore iz svojega življenja (prav tam).  
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Gibalna motivacija 

Metka Kordigel (2008) loči dve vrsti gibalne motivacije: 

− opazovanje in posnemanje obrazne mimike, 

− opazovanje govorice telesa. 

Kadar želimo otrokove horizonte pričakovanj pripraviti na poglobljeno zaznavanje 

razpoloženja v besedilu ali na zaznavanje čustvovanja književnih oseb, uporabimo gibalno 

uvodno motivacijo. Naloge so take, da otrok z gibi in mimiko ponovi tisto, kar je videl oz. 

kar se mu je zgodilo. Posnemanje giba ali mimike prinese v otrokovo trenutno situacijo 

občutke, kakršne je imel, ko je v preteklosti videl tak gib oz. izraz na obrazu. To pa otroka 

postavi v razpoloženje, podobnemu tistemu, ki ga bo srečal v besedilu, ki mu ga bomo 

pripovedovali in brali (prav tam). 

2.3.2 Jezikovne motivacije 

Za branje mladinske literature obstaja največ jezikovnih ali vsaj delno jezikovnih 

motivacij. Pogosto jih kombiniramo z nejezikovnimi elementi, kot so: gib, ples, zvok, 

glasba, risba itn. Jezikovno motivacijo delimo v dve večji skupini, in sicer na domišljijske 

in izkušenjske jezikovne motivacije (Kordigel, 2008). 

Slika 2: Jezikovne vrste motivacije (Kordigel, 2008)  

 

 
2.3.2.1 Domišljijske motivacije 

»Skupni imenovalec domišljijskih motivacij je domišljija, ki je človekova danost, da 

svojemu svetu domišlja take oblike, ki bi po njegovem mišljenju in občutju bile potrebne« 

(Kordigel, 2008, str. 130), zato da bi bil svet popolnejši in da bi ljudi bolje osrečeval. 

Domišljijske motivacije Metka Kordigel (2008) deli na besedne, predstavne in 

zgodbenopredstavne motivacije (prav tam). 
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Slika 3: Domišljijske vrste motivacije (Kordigel, 2008) 

 

a) Besedne motivacije 

Motivacije so usmerjene v domišljijsko igro z besedami. Otrokova pozornost je usmerjena 

k besedam; tako ga senzibilizira za opažanje in doživljanje besede (Kordigel, 2008). 

Igra dveh besed/domišljijski binom 

Pri tej igri sestavimo binom dveh pomensko karseda oddaljenih besed ali pojmov. Tako 

ustvarjamo nenavadne kombinacije, ki povzročijo, da začne naša domišljija delovati. Z 

otroki se to igro igramo tako, da jih prosimo, da na list papirja zapišejo dve poimenovanji 

kakršnega koli predmeta, živali, rastline itn. Ti besedi združimo in dobimo zanimive 

kombinacije, npr. slon in žoga. Otroci si nato zamislijo pravljico s tema besedama 

(Kordigel, 2008). 

Daljšanje besed 

Pri tej igri izberemo eno samo polnopomensko (po navadi samostalniško) besedo. V 

stolpec levo od nje zapišemo predpone, v stolpec desno pa pripone. Nato iščemo 

domišljijsko produktivne kombinacije (primer: pod + hiša = podhiša). Taka motivacija je 

dobra spodbuda in priprava na branje domišljijskih (mitoloških, pravljičnih, fantastičnih) 

besedil (Kordigel, 2008). 

Nesmisli 

Motivacijo izvedemo tako, da naključno povezujemo besede oz. jih nesmiselno 

postavljamo na mesto osebka, povedka in predmetov. Pri tem »nastanejo nesmiselni stavki, 

ki sprožijo veliko predstavno inovativnost« (Kordigel, 2008, str. 135). Tako motivacijo 

uporabimo takrat, ko otroke pripravljamo na »srečanje z literarnimi svetovi, ki so 

izkušenjsko, predstavno in razpoloženjsko zelo daleč od realnega sveta« (prav tam). 
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Asociacije, asociogrami 

Pri asociacijah gre za »način odzivanja naših možganov na okolje. Tako vsaka beseda, ki 

jo slišimo in se nas dotakne, sproži spomin na neko drugo besedo, ki je prvi pomensko ali 

izkušenjsko blizu« (Kordigel, 2008, str. 135). Po navadi jo začenjamo s predmotivacijo, pri 

kateri uporabimo vaje za spodbujanje besedne učinkovitosti (npr. iščemo besede, ki se 

začnejo na črke b, m, k idr., potem preidemo na npr. živalske besede, velike besede itn.), 

pozneje preidemo na zapisovanje tematskih asociogramov, ki predstavljajo zelo primerno 

didaktično sredstvo za pripravo otrok na poslušanje poezije, uporabimo pa ga lahko tudi za 

branje proze (prav tam). 

 

b) Predstavne motivacije 

»Motivacije so usmerjene v oblikovanje otrokovih predstav, povezanih s poetiziranimi 

svetovi, najprimernejšimi za srečanje z literarnimi besedili« (Kordigel, 2008, str. 144). 

Delimo jih na dva tipa, in sicer: motivacijo z ustvarjanjem domišljijskega sveta in 

motivacijo z ustvarjanjem domišljijskočutnih podob. 

Motivacija z ustvarjanjem domišljijskega sveta 

Ko hočemo otroke pripraviti na srečanje z mladinskimi besedili, ki »upovedujejo svetove, 

oblikovane izključno po individualni miselni shemi (npr. Indija Koromandija, Pedenjarstvo 

itn.)« (Kordigel, 2008, str. 145), po navadi uporabimo motivacijo z ustvarjanjem 

domišljijskega sveta. S tako motivacijo poskrbimo, da otrok namesto po objektivni začne 

delovati po subjektivni miselni shemi. Avtorica Metka Kordigel (2008) k motivaciji z 

ustvarjanjem domišljijskočutne podobe prišteva zgodbenopredstavne motivacije. Te so: 

zgodbenopredstavne motivacije kaj bi bilo, če …, fantastične zgodbenopredstavne 

motivacije in pravljične zgodbenopredstavne motivacije.  

Motivacija z ustvarjanjem domišljijskočutne podobe 

Pri tej motivaciji otrokovo pozornost usmerimo v ustvarjanje podobe (notranje slike), ki je 

še niso videli in ki je zato ne morejo preprosto priklicati v spomin iz preteklih izkušenj 

(Kordigel, 2008). 
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c) Zgodbenopredstavne motivacije 

»Ta motivacija je usmerjena v ustvarjanje kompleksnejših domišljijskih svetov in tega, kaj 

bi se otroku v posebnem tipu domišljijskega sveta dogajalo, če bi ga domišljijsko 

popotovanje zapeljalo tja« (Kordigel, 2008, str. 148). Delimo jo na: zgodbenopredstavno 

motivacijo kaj bi bilo, če …, fantastično zgodbenopredstavno motivacijo in pravljično 

zgodbenopredstavno motivacijo. 

Zgodbenopredstavna motivacija kaj bi bilo, če … 

Motivacija je »usmerjena v intuitivno ugotavljanje notranje logike literarnega sveta, tako 

da z metodo domišljijske igre spodbudimo otroke, da v domišljiji ustvarijo svetove, ki 

delujejo po logiki, po kakršni deluje svet, ki ga bodo srečali v literarnem besedilu, ki ga 

bodo poslušali« (Kordigel, 2008, str. 149). Igra kaj bi bilo, če … je poseben primer 

domišljijskega binoma (prav tam). 

Fantastična zgodbenopredstavna motivacija 

Fantastična pripoved je trdno zasidrana v realnem svetu, vendar njen junak po navadi 

odplava v svet domišljije, v katerem se uresničijo vsa njegova hrepenenja in se razrešijo 

vse njegove težave. Otroke popeljemo v domišljijski svet. Metka Kordigel (2008) to vrsto 

motivacije razloži na podlagi priprave na branje fantastične pravljice Veliki čarovnik 

Ujtata pisateljice Vide Brest. Otroci odidejo na domišljijsko popotovanje z ladjo po morju, 

vzgojiteljica pa med potovanjem spodbuja domišljijo otrok. 

Pravljična zgodbenopredstavna motivacija 

Zgodbenopredstavno motivacijo lahko uporabimo kot pripravo na dolgo branje. Primer 

zanjo je obravnava pravljice Ure kralja Mina pisateljice Bime Štampe Žmavc, v kateri je 

čas osrednji pojem. »Čas v pravljici lahko razumemo le, če se prestavimo v svet 

poetiziranega zaznavanja časa – s tvorjenjem pravljic o tem, kako prelisičiti čas, kako se 

igrati s časom« (Kordigel, 2008, str. 152).  
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2.3.2.2 Izkušenjske motivacije 

Motivacije temeljijo na »priklicu otrokovih bralnih izkušenj v njegov aktualni horizont 

pričakovanj. Otrok ob branju literature prebrano dopolni s koščki iz svoje realne izkušnje, 

ki si jo je pridobil s poslušanjem oz. z branjem drugih umetniških del. Naloga izkušenjske 

motivacije je aktualizacija spomina« (Kordigel, 2008, str. 153). Izkušenjske motivacije 

delimo glede na izvor izkušnje, in sicer na: realno izkušenjsko motivacijo in medbesedilno 

izkušenjsko motivacijo.  

Slika 4: Izkušenjske vrste motivacije 

 

 
a) Realne izkušenjske motivacije 

Z realnimi izkušenjskimi motivacijami uresničujemo načelo osredinjenosti na otroka. 

»Načelo sloni na dejstvu, da se otrok težko zanima za koga oz. kaj drugega kot zase« 

(Kordigel, 2008, str. 154). Na točkah, na katerih otroci in odrasli najdejo referenčno točko 

z lastnim horizontom pričakovanj, najgloblje doživljajo literaturo. Taka vrsta motivacije 

otroku omogoča tudi, da sreča delček sebe. Realna izkušenjska motivacija se deli na 

motivacijo s pridobivanjem pojma, motivacijo s pridobivanjem problema, situacijsko 

motivacijo in na oblikovanje doživetja (prav tam). 

Motivacija s pridobivanjem pojma 

Temeljna naloga take motivacije je, da dealgebraliziramo pojem. Kot navaja avtorica 

Metka Kordigel (2008), lahko pojem pridobimo pred poslušanjem Pavčkove pesmi Kaj vse 

je tat. Pojem pridobimo po naslednjih treh korakih (prav tam): 

1. korak: pojem postavimo pred otroke – nepristna aktualizacija, 

2. korak: osvetlitev relevantnega otroškega konteksta, 

3. korak: pristna aktualizacija – upovedovanje individualnega konteksta. 
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Motivacija s pridobivanjem problema 

»Problem nam pomeni situacijo, ko so interesi lirskega subjekta, prvoosebnega 

pripovedovalca, osebe, s katero se bralec identificira, v nasprotju z interesi družbe, ki ta 

'jaz' obdaja« (Kordigel, 2008, str. 159). Pri tej motivaciji ravnamo enako kot pri motivaciji 

s pridobivanjem problema, in sicer po treh korakih (prav tam): 

1. korak: pojem postavimo pred otroke – nepristna aktualizacija (otroci zasledijo problem), 

2. korak: osvetlitev relevantnega otroškega konteksta, 

3. korak: pristna aktualizacija – upovedovanje individualnega konteksta.  
 

»Izhodišče za oblikovanje te vrste motivacije mora biti vedno osredinjeno na otroka, 

izbrano pa naj bo tako, da bo upoštevalo načelo otrokove bližine ali zanj pomembnih 

aktualnih dogodkov« (Kordigel, 2008, str. 159). Avtorica Metka Kordigel (2008) razloži to 

vrsto motivacije na primeru obravnave Župančičeve pesmi Pismo. 

Situacijska motivacija 

»Usmerjena je v iskanje vrat za identifikacijo, v iskanje polja enakosti med otrokovo 

realno izkušnjo in izkušnjo v literarnem besedilu za identifikacijo književnih oseb« 

(Kordigel, 2008, str. 162). Vzgojitelj mora ravnati tako, da pripravi v otrokov aktualni 

horizont pričakovanj sveže spomine na situacijo, v kateri – podobno kot jo v 

literarnoestetskem besedilu doživlja književna oseba – v realnem življenju to izkušnjo 

doživlja sam (prav tam). 

Motivacija z oblikovanjem doživetja 

Pri tej motivaciji v »otrokov horizont pričakovanj priklicujemo že obstoječe izkušnje« 

(Kordigel, 2008, str. 163). Taka izkušnja je lahko usmerjena v:  

− oblikovanje doživetja dogajalnega prostora (npr. ustvarimo mačje mesto kot 

motivacijo za branje Mačka Murija), 

− ustvarjanje doživetja, analognega književnemu dogajanju (otroci npr. pišejo 

sezname rad imam/ne maram), 

− oblikovanje doživetja ustvarjalnega postopka, ko otroci pišejo zgodbe, v katerih 

morajo vse besede začeti na isto črko (npr. priprava na branje Pet prijateljev 

avtorice Lilijane Praprotnik Zupančič) (prav tam). 
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b) Medbesedilne izkušenjske motivacije 

Večina besedil je povezana z drugimi literarnimi deli in literarnoestetskimi doživetji ob 

njih. Otroke je treba opozoriti na nevidne nitke med mladinskimi literarnimi besedili. 

Avtorica Metka Kordigel (2008) to motivacijo deli na: medbesedilno motivacijo s 

pridobivanjem pojma, medbesedilno izkušenjsko motivacijo s pridobivanjem 

literarnoteoretičnega pojma, medbesedilno motivacijo s pridobivanjem problema, 

situacijsko medbesedilno motivacijo in medbesedilno motivacijo z oblikovanjem doživetja 

(Kordigel, 2008). 

 

Motivacija s pridobivanjem pojma 

Avtorica Metka Kordigel (2008) motivacijo predstavi na podlagi Andersenove pravljice 

Kraljična na zrnu graha. Otrok si v aktualni horizont pričakovanj prikliče svoje pretekle 

izkušnje s pravljičnimi princesami in kraljičnami. Otroci najprej v skupinah rišejo pravo 

kraljično, v krogce okrog nje pa napišejo, kako vedo, da je to prava kraljična. Nato enako 

ponovi še vsak posebej. 

Motivacija s pridobivanjem literarnoteoretičnega pojma 

S to motivacijo v aktualni otroški horizont pripravljamo pričakovanja otrokovega 

literarnoteoretičnega znanja. Motivacijo oblikujemo po treh korakih (Kordigel, 2008): 

1. korak: literarnoteoretični pojem postavimo pred otroke, tako da intuitivno zaslutijo 

pomen 

2. korak: z vseh zornih kotov osvetlimo literarnoteoretični pojem, 

3. korak: otroci govorijo o svojih izkušnjah v povezavi z literarno vrsto, o kateri govorimo. 

Motivacija s pridobivanjem problema 

»Povezana je z osveževanjem spomina na tiste literarnoestetske izkušnje, v katerih je bilo 

književno dogajanje motivirano z reševanjem takega ali drugačnega problema« (Kordigel, 

2008, str. 170). Avtorica to vrsto motivacije prikaže s pomočjo povesti Urija Orleva z 

naslovom Žival v mraku (prav tam). 
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Situacijska motivacija 

»Ta vrsta motivacije aktualizira tiste medbesedilne izkušnje, v katerih je otrok kot del 

literarnoestetskega doživetja doživel situacijo, analogno tisti, ki jo bo doživel v literarnem 

besedilu, ki ga bomo z njim brali« (Kordigel, 2008, str. 172). 

Motivacija z oblikovanjem doživetja  

Kadar presodimo, da otroci literarnega besedila, ki ga bomo obravnavali, ne bodo mogli 

zadovoljivo razumeti in doživeti, uporabimo izkušenjsko medbesedilno motivacijo. 

Otrokom, ki te ustrezne, z besedilom povezane izkušnje nimajo, to priskrbijo tisti otroci, ki 

to izkušnjo imajo (Kordigel, 2008). 

2.3.3 Kombinirana jezikovna in nejezikovna motivacija – motivacija z igro vlog 

Igra vlog deluje podobno kot simbolna igra. Ta otroku omogoča, da razmišlja o stvareh, o 

katerih samo s pomočjo jezika še ne bi mogel razmišljati. Igra otroku omogoči, da skoči v 

vlogo tistega, ki ga ne razume najbolje. V njegovi vlogi lahko ponavlja besede, ki jih je ta 

izrekel, posnema zvoke teh besed in jakost, s katero jih je izrekel. Otrok uporablja tudi 

obrazno mimiko, ki je takšna, kot jo je opazil na osebi, ki je ni razumel, vse skupaj pa 

spremlja tudi oponašanje govorice telesa (Kordigel, 2008). 

»Igra vlog otroku pomaga, da upošteva dve vrsti sporočil: jezikovno sporočilo in sporočilo, 

ki jih nosijo manj zahtevne oblike diferencialnih znakov. Otrok počasi lahko razume več in 

globlje, kot bi razumel, če bi premišljal le z jezikovnimi sredstvi« (prav tam, str. 127). Igro 

vlog po navadi uporabljamo v kombinaciji s katero izmed oblik izkušenjske motivacije.  
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2.4 OTROKOVO PRIPOVEDOVANJE ZGODBE 

Pripovedovanje se uvršča med pragmatične govorne spretnosti. Pri tem je »vezano na 

razumevanje in izražanje dekontekstualizirane informacije oz. vsebine« (Fekonja, Kranjc 

in Marjanovič Umek, 2003, str. 51). Imeti mora strukturo in smisel, vključevati pa mora 

problem oz. dogodek, ki ga vpletemo v zgodbo. 

Kadar pripovedujemo, sporočamo z jezikom oz. govorom neko vsebino. S pravilno 

slovnično rabo različnih pridevnikov, prislovov in veznikov zagotavljamo otroku logično 

povezanost besedila pri opisu besed, predmetov in dogodkov, ki presegajo njegovo 

neposredno izkušnjo in dekontekstualizacijo jezika (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001; 

Wray in Medwell, 2002, v Fekonja, Marjanovič Umek in Podlesek, 2010). Zelo 

pomembno je, da si otrok »oblikuje svoje predstave, sklepa in povezuje različne prvine in 

jih sporoča tako, da jih poslušalec razume« (Fekonja, Kranjc, Lešnik Musek in Marjanovič 

Umek, 2002, str. 54). 

Za pripovedovanje zgodbe mora imeti otrok razvitih pet osnovnih sposobnosti, in sicer 

»sposobnost razumevanja in oblikovanja časovno strukturiranega zaporedja dogodkov, 

sposobnost razumevanja minevanja časa in zavedanja časa, ki ni povezan samo z rutino ali 

s ponavljajočimi se dejavnostmi, sposobnost razumevanja vzročnih povezav med 

zaporedjem dogodkov v zgodbi, sposobnost razumevanja, da je zgodba vedno povedana z 

določene glediščne točke ter da imajo lahko različni liki v zgodbi različne poglede na 

dogodke, ki se v zgodbi odvijajo, in sposobnost upoštevanja pravil, ki so značilna za 

zgodbo v določeni kulturi« (Baldock, 2006, v Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek in 

Podlesek, 2010, str. 36). 

Otroci, ki že pripovedujejo konvencionalno in strukturirano zgodbo, to najpogosteje 

gradijo na začetnem dogodku; zavedajo se cilja zgodbe, ki določa rdečo nit njihovega 

pripovedovanja; v zgodbi delajo smiselne vzročne in časovne povezave (npr. uporabljajo 

besede, kot so: in, potem, medtem, ko, zato, ker), opisujejo motive, odnose med osebami, 

čustva oseb, zgodbo, ki jo pripovedujejo, pa običajno razvijejo okrog glavnega junaka 

(Fekonja, Kranjc in Marjanovič Umek, 2006).  
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2.4.1 Cilji s področja pripovedovanja (Kurikulum za vrtce 1999) 

− Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika. 

− Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.  

− Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta.  

− Otrok se uči samostojno pripovedovati.  

− Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju     

predpojmovnih struktur pri medsebojnih odnosih. 

− Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

2.4.2 Razvoj načina otrokovega pripovedovanja zgodbe 

Otroci v obdobju zgodnjega otroštva začnejo usvajati slovnico in razvijati metajezik, zato 

lahko pripovedujejo vedno bolj koherentno in kohezivno zgodbo.  

»Stavki so vedno daljši, otroci pa v svoje pripovedovanje vključujejo tudi veznike, 

pomožne glagole, oblikujejo podredno in priredno zložene povedi, v katere vključujejo 

tudi glagole v pretekliku in prihodnjiku« (Fekonja, Kranjc in Marjanovič Umek, 2005, str. 

38). 

Ko je otrok star približno eno leto in pol, že začne pripovedovanje zgodbic. Takrat že 

uporablja prve dvobesedne stavke, kar mu »omogoča nov način organiziranja, 

povezovanja, osmišljanja lastnih izkušenj in socialnih odnosov« (Oppenheim, Emde in 

Wamboldt, 1996, v Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek in Podlesek, 2010, str. 37). V svoje 

zgodbe otroci najprej vključujejo elemente, ki so povezani z njihovim neposrednim 

okoljem (npr. ljudje, predmeti, prostor) in opisovanjem rutin.  

V raziskavah je bilo ugotovljeno, da otroci do približno tretjega leta lahko samo opisujejo 

predmete in osebe ter nizajo dogodke, ki niso grajeni na mentalni predstavi, zgodbe pa še 

ne morejo povedati. Med tretjim in četrtim letom starosti se zgodi zelo pomemben razvojni 

korak, saj takrat v razvoju pripovedovanja zgodbe napredujejo na višjo raven. Takrat 

razvijejo shemo za njeno konvencionalno pripovedovanje, po četrtem letu pa jo že lahko 

oblikujejo kot celoto z nekim ciljem oz. namenom.  
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V njej že opisujejo značaje oseb, njihova medsebojna razmerja, motive in počutje 

(Fekonja, Kranjc in Marjanovič Umek, 2003).  

Med četrtim in petim letom otrok zgodbo gradi kot verigo, ki je v večji meri osredinjena na 

glavnega junaka. Po petem letu začnejo otroci »pripovedovati prave zgodbe, ki vključujejo 

osnovno temo, okoli katere razvijejo zgodbo od uvoda, vrhunca zgodbe do zaključka, ki je 

jasno povezan z začetkom zgodbe« (Applebee, 1978, v Fekonja Peklaj, Podlesek in 

Marjanovič Umek, 2010, str. 37). Takrat lahko tudi že otroci razumejo, da oseba, ki 

zgodbo pripoveduje, ni del zgodbe (Fein, 1995, v Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja, 

2003). V zgodbah starejših predšolskih otrok so prisotne tudi simbolne zamenjave, 

metajezikovne besede in izjave, odnosne metafore (Smith in Cowie, 1993; Winner, 1988, v 

Fekonja, Kranjc Marjanovič Umek, 2010) ter vrednotenje vedenja in dejanj junakov 

(Dombey, 2003, v Fekonja, Marjanovič Umek, Kranjc, 2010). 

2.4.3 Dejavniki, ki sodoločajo razvojno raven pripovedovane zgodbe 

Zgodbe, ki jih otroci pripovedujejo, se razlikujejo glede na starost, razvojno raven pa 

sodoločajo in nanjo vplivajo tudi pogoji, v katerih jih otroci pripovedujejo, vsebina, vrsta 

ilustracij, začetek zgodbe in otrokovo trenutno razpoloženje.  

Pomembno je poudariti, da je zgodba, ki jo otrok pripoveduje, vedno osebna in značilna 

zanj, saj različni otroci iste izkušnje in dogodke povezujejo v različne zgodbe na svoj 

način. Zgodba otroku omogoči, da osmisli lastne izkušnje in jih deli z drugimi, hkrati pa 

zgodbe otroku nudijo vpogled v njihovo razumevanje osebnih izkušenj in čustvenega 

doživljanja. »Strukturna raven zgodbe, ki jo otrok oblikuje, ni nekaj stalnega, temveč 

predstavlja proces, ki ga odrasli lahko spodbujajo z različnimi podporami otrokovemu 

mišljenju in pripovedovanju« (Fekonja, Kranjc in Marjanovič Umek, 2006, str. 356). 

2.4.4 Koherentnost zgodbe 

»Pojem koherentnost zgodbe se navezuje na jezikovna izrazila, s pomočjo katerih 

pripovedovalec med seboj povezuje posamezne dele zgodbe in zagotavlja logično razmerje 

znotraj posameznih vsebin« (Dresseler in de Beaugrande, 1992, v Fekonja, Kranjc, 

Marjanovič Umek, 2004, str. 48). 
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Nicolopoulou in Richner (2007, v Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek in Podlesek, 2010, 

str. 39) poudarjata, da koherentna zgodba poleg časovno in vzročno-posledičnih dogodkov 

vsebuje tudi bogate verodostojne opise junakov in njihovih mentalnih stanj, kar otroku 

hkrati omogoča oblikovanje zapletenih socialnih odnosov med junaki v zgodbi. 

2.4.5 Kohezivnost zgodbe 

Kohezivnost zgodbe se nanaša na jezikovna izrazila, s pomočjo katerih pripovedovalec 

med seboj povezuje posamezne dele zgodbe in zagotavlja logično razmerje znotraj 

posameznih vsebin, kot npr. da uporablja vzročne in časovne veznike ter druge konektorje 

(Fekonja, Kranjc in Marjanovič Umek, 2004).  
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2.5 PRAVLJICA GROZNOVILCA V HUDI HOSTI 

2.5.1 Pisateljica Jana Bauer 

Jana Bauer se je rodila leta 1975 v Ljubljani. Diplomirala je na Akademiji za gledališče, 

radio, film in televizija, smer dramaturgija. Za KUD Sodobnost International je zasnovala 

antološko zbirko Izmenjave/Exchanges. Je tudi urednica zbirke dvojezične slikanice 

Spominčice/Forget-Me-Nots. Leta 2003 je bila nominirana za nagrado večernica, leta 2012 

pa za knjigo Groznovilca v Hudi hosti. Ta je prejela znak zlata hruška, naslednje leto pa 

nagrado desetnica. Napisala je več del za otroke in mladino. Leta 2002 pa je napisala svoje 

prvo delo, in sicer roman Izginjevalec čarovnic, ki je bil preveden tudi v angleščino (The 

WitchVanisher). Napisala je tudi naslednje knjige: Čarobna beseda (2004), V deželi 

medenjakov (2006), Detektivske prigode Fokusa in Kolumne: Skrivnost izropane grobnice 

(2007), Detektivske prigode Fokusa in Kolumne: V strašljivem hotelu (2009), Groznovilca 

v Hudi hosti (2011) (Snoj Vrbovšek in Stergar, 2014). 

2.5.2 Predstavitev knjige 

Otroški roman Groznovilca v Hudi hosti je srednje obsežna sodobna pravljica ali 

fantastična pripoved, ki je sestavljena iz enajstih zaokroženih kratkih zgodb (Blažić, 2012). 

Za besedilo je značilna tradicionalna zgradba, saj je sestavljeno iz uvoda (odhod od doma), 

jedra (zaporedje fantastičnih dogodivščin) in zaključka (vrnitev domov) (prav tam). 

Slika 5: Naslovna stran pravljice Groznovilca v Hudi hosti (Bauer, 2012) 
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»Pojmovanje časa in prostora je krožno, zato se bralcu razkriva cikličnost, sveti čas 

(vedno, vedno raste, vedno štel, vedno tekel, vedno je zmagala)« (prav tam, str. 179). 

Prostor je postavljen v gozd, v katerem živijo različne živali (bober, deževnik, dihur, jež, 

krt, medved, močerad, polh, podlasica, sova, vidra, veverica, žabec, žolna).  

Za pravljico je značilna enodimenzionalnost (vse se dogaja na ravni čudeža, ki je za 

fantastično pripoved samoumeven), ploskovitost, razdalja med svetovi pa je velika in 

hkrati majhna (prav tam). »Zgodbe prinašajo inovativno kombinacijo sublimacije in 

vsevključenosti: čudež zahteva trud ('prav zares se moram potruditi'), mitični motivi, 

obredi (prijazna vabila, vabila na knjižno čajanko), navade (trapaste navade), šege 

(dvorjenje, poimenovanja, žalovanje) ter hkratno utesnjenost (Huda hosta) in širjave (od 

daleč, tako daleč, že predaleč), enotnost in mnogoternost« (prav tam, str. 179). 

Zgodba temelji na intertekstualnosti, saj se pripoved navezuje na svetovno (Medved Pu, 

Pika Nogavička idr.) in slovensko mladinsko književnost (S. Makarovič, N. Grafenauer 

idr.) (prav tam). 

2.5.3 Junakinja groznovilca 

Groznovilca je domišljijsko bitje, ki je karakterno zelo samosvoje. Junakinja preklinja, je 

nevljudna, kali mir, razgraja in ni naučena nobenih manir. Je razigrana, rada ponagaja, zna 

biti odrezava in tudi zelo praktična. »Je subverzivna oseba (je popotnica, ki potuje v 

nenavadnem transportnem sredstvu, letečem čajniku) in je hkrati izolirana ter univerzalno 

povezana. Junakinja ni tradicionalna, saj ne upošteva pravil in na podlagi negativne 

izkušnje pride do pozitivnih spoznanj. V knjigi je obravnavana tudi problemska tematika: 

otrok, ki ni apriori ubogljiv, čist in spodoben kot v tradicionalni književnosti, ampak je na 

poti subjektivizacije. Groznovilca postaja samostojna, sicer ne v skladu s pričakovanji 

odraslih (npr. prababice), ampak je bistra, daleč od popolnosti, zato živa, nadrealizirana ter 

sorodna sodobnim otrokom in bralcem« (Blažić, 2012, str. 178, 180).  
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2.5.4 Kratka vsebina pravljice 

Prababica je pregnala groznovilco od doma, ker ji je razbila porcelanasto skodelico za čaj. 

Zato se v čajniku z balonom odpravi na pot in se znajde v Hudi hosti, v kateri živi veliko 

živali z značilnimi osebnostnimi lastnostmi (sova in medved sta preudarna in razgledana, 

veverica je zmedena in o sebi govori v tretji osebi, jež je siten in nejevoljen, polh je 

umirjen in len, številne druge živali pa imajo manj izrazite karakterne lastnosti).  

Groznovilca se ježu zameri, ker si z njim počeše svoje lase, nato pa naredi novo neumnost. 

Ker ježu, polhu in veverici ponagaja s čarobno mivko, se jež odloči, da se je bo znebil. 

Sova in medved takrat menita, da bi bila topla šapica in nekaj blagih besed veliko boljša 

rešitev. Zato se jež preobleče v Ježnega Ježuma in jo poskuša tako prestrašiti, da bi odšla iz 

gozda. Namesto tega pa groznovilca prestraši njega, ko se prelevi v Groznovito Grozlo. 

Jež ponovno išče priložnost, kako bi se odkrižal glavne junakinje. Sliši jo govoriti, da bo 

prišel »rompus buu«. Zato želi prestrašiti živali, da bi mu pomagale otresti se groznovilce. 

Namesto pomoči pa drugi ob pripovedovanju groznih zgodb, sicer brez torte, praznujejo 

groznovilčin »rompus buu«. Nato po spletu nenavadnih okoliščin začne krožiti novica, da 

je jež zbolel za steklino. Takrat se mu noben prebivalec Hude hoste ne upa več približati. 

To si upa le groznovilca. Tako kot vsako leto tudi tokrat Hudo hosto obišče Divjalo, ki se 

ga bojijo vse živali. Groznovilca je edina, ki premaga strah in ki ugotovi, da je Divjalo 

navaden kosmatinček, ki nikomur nič noče. Ko se polh odloči, da bo postavil kakšen 

rekord, je groznovilca tista, ki ga pri tem odločno podpre. Zaradi poletne vročine glavna 

junakinja prisili bobra, da naredi kopališče. Groznovilca organizira tudi knjižno čajanko, za 

katero pa na začetku ni zanimanja. Ko ji pri pisanju vabila pomaga sova, živali zvečer 

pridejo poslušat izbrane zgodbe. Glavna književna junakinja na koncu osvoji srca 

prebivalcev Hude hoste. Nazadnje se med njimi spletejo prijateljske vezi. Naenkrat pa 

groznovilca kot strela z jasnega dobi pismo svoje prababice. V njem ji sporoči, da se lahko 

vrne domov, ker je uspela ukrotiti južni veter. Takrat se po Hudi hosti razlezejo žalost, 

tišina in obup. Kljub želji prebivalcev groznovilca ne more ostati v gozdu, ker se približuje 

zima, pogreša pa tudi svoje sestrične. Ko odhaja iz gozda, živali zanima, kako ji je ime, saj 

jo bodo šle iskat, če je predolgo ne bo nazaj. Takrat šele izvedo, da ji je ime Ježumila.   
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Otroci v predšolskem obdobju pravljic še ne berejo sami, zato potrebujejo pomoč odraslih. 

Odločili smo se, da bomo otrokom s pomočjo metode branja v nadaljevanjih predstavili 

pravljico Groznovilca v Hudi hosti, ki ima zelo bogato in zanimivo vsebino. 

Zanimalo nas je, kako se bodo otroci odzvali na projekt v eksperimentalni skupini in kako 

v kontrolni skupini ter kako bodo sprejeli pravljico. Zanimalo nas je tudi, ali strategije 

uvodne motivacije vplivajo na njihovo razumevanje in zapomnitev pravljice ter njihovo 

motivacijo za branje novega poglavja. 

Analizirali smo pripovedovanje otrok ter razlike med povedanimi zgodbami otrok 

eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 

3.2 NAMEN IN CILJI 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšen je odziv otrok na pravljico Groznovilca v 

Hudi hosti in kako uvodna motivacija vpliva na pripovedovanje otrok. 

Cilj raziskave je analiza otrokovega pripovedovanja pravljice Groznovilca v Hudi hosti v 

dveh različnih pogojih. V eni skupini smo upoštevali vse faze interpretacije umetnostnega 

besedila, v drugi skupini pa smo izpustili uvodno motivacijo.  

 

Predvideni cilji so bili: 

− izpeljati projekt branja v nadaljevanjih s pomočjo pravljice Groznovilca v Hudi 

hosti, 

− ugotoviti zanimanje in spremljati odzive otrok na izbrano pravljico, 

− analiza otrokovega samostojnega pripovedovanja in primerjava dobljenih rezultatov, 

− ugotoviti, ali motivacijska spodbuda vpliva na kakovost in količino pripovedovane 

zgodbe otrok eksperimentalne in kontrolne skupine.  
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja, ki so nas 

vodila in usmerjala pri raziskovanju: 

− Kakšna je koherentnost pripovedovanja zgodbe otrok v eksperimentalni skupini in 

kakšna v kontrolni skupini? 

− Kakšna je kohezivnost pripovedovanja zgodbe otrok v eksperimentalni skupini in 

kakšna v kontrolni skupini? 

− Ali motivacijska spodbuda vpliva na objektivne kriterije, kot so: dolžina obnovljene 

zgodbe, število besed, ki jih otroci uporabijo, mentalna stopnja junakov in junakinj v 

zgodbi ter število prepoznanih dogodkov iz zgodbe? 

 

3.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H 1 – Predpostavljamo, da bodo zgodbe otrok eksperimentalne skupine dosegale višjo 

stopnjo koherentnosti kot zgodbe otrok kontrolne skupine. 

H 2 – Predpostavljamo, da bodo zgodbe otrok eksperimentalne skupine dosegale višjo 

stopnjo kohezivnosti kot zgodbe kontrolne skupine. 

 

3.5 RAZISKOVALNA METODA 

Pri raziskavi smo uporabili pedagoško eksperimentalno raziskavo – kvalitativno metodo 

pedagoškega raziskovanja (nestrukturirano opazovanje dejavnosti, nestrukturiran intervju z 

otroki, analizo njihovih zgodb). Vidna je tudi komparativna metoda, s katero smo 

primerjali dobljene rezultate eksperimentalne in kontrolne skupine. Dobljeni podatki bodo 

besedno izraženi, urejeni, predstavljeni v preglednicah in opisno interpretirani. Za njihovo 

obdelavo bosta uporabljena programa Microsoft Office Word in Microsoft Office Excel.  
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3.6 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskava temelji na vzorcu predšolskih otrok, ki obiskujejo Vrtec Šentvid v Ljubljani, in 

sicer skupino Račke. Izbran je bil naključni namenski vzorec, ki zajema 8 otrok. Otroci so 

bili stari 5–6 let, od tega štiri deklice in štirje dečki. Za raziskavo sta bila iz vsake skupine 

naključno izbrana dva otroka.  

 

Otroke smo razdelili v dve skupini: 

− vzorec A: eksperimentalna skupina, 

− vzorec B: kontrolna skupina. 

Vzorec A 

V tej skupini so bili štirje otroci, dve deklici in dva dečka. Pred branjem poglavja smo 

otroke motivirali s pomočjo strategij uvodne motivacije. 

Vzorec B 

V tej skupini so bili štirje otroci, dve deklici in dva dečka. Otrok pred branjem nismo 

motivirali s pomočjo strategij uvodne motivacije. 

 

3.7 PRIPOMOČKI 

Avtorice Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc so razvile nestandardiziran preizkus 

pripovedovanja zgodbe. Za namene vrednotenja razvojne ravni zgodb, ki jih pripovedujejo 

otroci, so izdelale kriterije za ocenjevanje zgodb, s pomočjo katerih lahko ocenimo 

koherentnost in kohezivnost zgodbe (Fekonja, Kranjc in Marjanovič Umek, 2004). 

 

Merila za ocenjevanje koherentnosti 

1. Zgodba brez strukture 

2. Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij 

3. Zgodba, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov 

4. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustva junakov ter odnosov med njimi 

5. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov 
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Merila si sledijo v razvojnem zaporedju, in sicer od zgodb, ki nimajo strukture, so 

vsebinsko nepovezane in zato za poslušalca nerazumljive, do zgodb, ki temeljijo na 

koherentni strukturi in vključujejo vzročno-posledične opise dogodkov, začetek, jedro in 

konec ter glavne junake zgodbe.  

Pri ocenjevanju koherentnosti zgodbe se pri določanju razvojne ravni zgodbe upošteva 

najvišja raven, ki jo je otrok dosegel v svojem pripovedovanju, npr. če je v zgodbi opisal 

misli in čustva junakov, je njegova zgodba uvrščena na četrto razvojno stopnjo, čeprav v 

zgodbi prevladuje enostavno časovno nizanje dogodkov, ki je značilno za tretjo stopnjo 

koherentnosti (Bajc, Fekonja Peklaj, Kranjc in Marjanovič Umek, 2007). 

Merila za ocenjevanje kohezivnosti 

Merila so razdeljena v dve podskupini, in sicer od razvojno nižjih do razvojno višjih. 

a) Tematska razporeditev 

1. Linearna razporeditev s tematskimi preskoki 

2. Linearna razporeditev brez tematskih preskokov 

b) Sredstva, s katerimi ohranjamo referenco 

1. Dobesedno ponavljanje 

2. Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, s podpomenkami itn. 

Pri ocenjevanju se pri določanju razvojne ravni upošteva prevladujoča raven skozi celotno 

zgodbo; tako npr. zgodbo uvrstimo na prvo razvojno raven pri sredstvih, s katerimi 

ohranjamo referenco, če je ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, s podpomenkami itn. 

prevladujoči način pripovedovanja skozi celotno zgodbo (Fekonja Peklaj, Kranjc in 

Marjanovič Umek, 2007).  
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Dodatna merila za ocenjevanje povedane zgodbe (z vidika koherentnosti in kohezivnosti) 

(Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek in Podlesek, 2010, str. 42–43): 

1. Vse besede – gre za število samostojnih besed, vključno s predlogi, členki, z medmeti, 

vezniki, s pomožnimi glagoli.  

2. Različne besede – gre za število različnih besed, ki vključujejo tudi besede z različnimi 

predponami, npr. pisati, pripisati; besede, s katerimi izražamo stopnjevanje, npr. velik, 

večji; kot različne besede ne veljajo različne oblike iste besede, npr. različni skloni, števila, 

osebe, čas, pomanjševalnice. 

3. Povprečna dolžina povedi – gre za povprečno število besed v povedih, pri čemer kot 

poved šteje vsaka poved, ki vključuje povedek. 

4. Vezniki – gre za uporabo prirednih veznikov, ki ne izražajo vezalnega priredja, npr. 

vendar, ali, zato, saj, ampak, toda, in podrednih veznikov, ki izražajo vzročno podredje, 

npr. ker, da, toliko da, tako da. 

5. Dogodki – gre za število dogodkov, ki jih je otrok prepoznal med opredeljenimi 

dogodki; kot dogodek se šteje, če otrok opiše ključno dejanje iz dogodka, pri čemer lahko 

dogodek pove z eno povedjo ali več povedmi. 

 

3.8 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali v mesecu aprilu 2014 med študentskim delom v raziskovalni skupini v 

dopoldanskem času. Za izpeljavo raziskave smo najprej pridobili dovoljenje ravnateljice 

vrtca, ki nam je dodelila mentorico. Pred izvedbo je bilo treba pridobiti tudi soglasja 

staršev, da se lahko izsledki raziskave v študijske namene objavijo v diplomskem delu.  

Ker imajo v vrtcu veliko vsakodnevnih dejavnosti, ki so bile že vnaprej dogovorjene, se je 

projekt izvajal ob dnevih, ko v vrtcu ni bilo predvidenih nobenih drugih dejavnosti. 

Pravljica Groznovilca v Hudi hosti je sestavljena iz 11 poglavij, zato smo se odločili, da 

bomo izvedli 12 nastopov v čim bolj enakomernem časovnem zaporedju.  

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju in predstavitvi načina dela ter izvedbi prvega 

nastopa. V naslednjih dneh je sledilo branje preostalih poglavij. Zadnji dan je bil namenjen 

analizi in zaključku projekta.  
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Otroke smo razdelili v dve skupini, ki sta predstavljali eksperimentalno in kontrolno 

skupino. V eksperimentalni skupini smo nastope izvedli po ustaljenih fazah interpretacije 

umetnostnega besedila (uvodna motivacija, branje oz. poslušanje pravljice, premor po 

poslušanju, pogovor o prebranem besedilu, nove naloge), v kontrolni skupini pa smo 

uvodno motivacijo izpustili. Po izvedbi vsakega nastopa smo otroke prosili, da narišejo 

tisti del iz pravljice, ki so si ga najbolje zapomnili oz. jim je bil najbolj všeč. Nato smo 

vsakega otroka posebej povabili v pravljični kotiček, v katerem so nam pripovedovali 

zgodbo ob risbici, ki so jo narisali.  

Če otrok ni začel pripovedovati ali je bil med pripovedovanjem dlje časa tiho, smo ga 

spodbudili k pripovedovanju z vprašanji: kaj se je zgodilo potem, kaj je bilo potem. 

Otrokovo pripovedovanje smo dobesedno zapisovali. Pripovedovanje je potekalo v 

kotičku, v katerem nas ni nihče motil.  

3.9 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Intervjuje otrok smo analizirali kvalitativno: naredili smo zapise otrokovih pripovedovanj 

ter jih analizirali na podlagi pripovedi, besednih opisov in razlag otrok. Za analizo 

otrokovih pripovedi smo izbrali sedem zgodb: Groznovilca pride v Hudo hosto, Čarobna 

mivka, Ježni Ježum, Groznovilca ukroti Divjalo, Južni veter sreča burjo, Groznovilca 

priredi knjižno čajanko in Groznovilca mora domov. 

Nastopi, ki so bili namenjeni zbiranju podatkov, so potekali po vnaprej načrtovanih 

pripravah. Te smo načrtovali sproti glede na odzive otrok. Rezultate smo predstavili opisno 

in s tabelami. Povprečno dolžino povedi smo izračunali tako, da smo število besed v 

posamezni povedi delili s številom povedi. Kot poved šteje vsaka poved, ki vsebuje 

povedek.  

Podatki za število besed, število različnih besed, povprečno dolžino povedi, število 

prepoznanih dogodkov in število veznikov so bili statistično obdelani s pomočjo programa 

Microsoft Excel. Dobljeni rezultati povprečnih vrednosti so prikazani v obliki tabel.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
V nadaljevanju bodo predstavljene priprave nastopov, ki so bili izvedeni v vrtcu. Priprave 

si sledijo po vrstnem redu poglavij iz pravljice, in sicer: Groznovilca pride v Hudo hosto, 

Groznovilca in čarobna mivka, Ježni Ježum, Groznovilca ukroti Divjalo, Južni veter sreča 

burjo, Groznovilca priredi knjižno čajanko in Groznovilca mora domov. Predstavljeni 

bodo tudi zapisi zgodb otrok, ki bodo analizirane s pomočjo kriterijev za ocenjevanje 

koherentnosti in kohezivnosti zgodbe ter drugih objektivnih kriterijev. 

Vse priprave so enake tudi za kontrolno skupino, le da je v tej skupini uvodna motivacija 

izpuščena. Namesto tega je bila izvedena le napoved besedila: »Danes vam bom prebrala 

pravljico z naslovom …«. 

4.1 PRVA ZGODBA: Groznovilca pride v Hudo hosto 

4.1.1 Vsebina pravljice 

Prababica je groznovilco pregnala od doma, zato se je ta z balonom v čajniku odpravila na 

pot in svoje novo domovanje našla v Hudi hosti. Groznovilca je bila majhno in namrščeno 

bitje, oblečeno v poletno obleko, na glavi je imelo čepico in nekakšni rogovili, zelo pa je 

tudi preklinjalo in se grdo obnašalo. Med raziskovanjem gozda je groznovilca srečala ježa 

in si brez njegovega dovoljenja z njim počesala svoje lase. Jež je bil zaradi tega dogodka 

zelo jezen, zato ji je ukradel dnevnik in prebral vse njene skrivnosti. 

Slika 6: Groznovilca se počeše z ježem (Bauer, 2012) 
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4.1.2 Priprava 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Otroke razdelim v tri skupine. Vsaki razdelim sestavljanko, na kateri je groznovilca. Otroci jo 

nato v skupini sestavljajo. Sprašujem jih, kaj je na sliki, kako je videti oseba na sestavljanki, kdo 

mislijo, da je. Napeljem jih na idejo, da je to groznovilca, o kateri bodo slišali pravljico. Nato jih 

vprašam, kje mislijo, da groznovilca živi, kaj dela, kakšna je po značaju itn. 

Napoved besedila 

Otrokom povem, da je pisateljica Jana Bauer napisala knjigo o groznovilci, ilustratorka pa je 

Caroline Thaw. Vemo, kdo so vile, čarovnice, zmaji, ne vemo pa, kdo je groznovilca. V knjigi 

Groznovilca v Hudi hosti, ki je sestavljena iz enajstih krajših zgodb, bomo izvedeli več o njej. 

Nato napovem, da bom prebrala prvo zgodbo z naslovom Groznovilca pride v Hudo hosto. 

Otroci se udobno namestijo in se pripravijo na poslušanje. 

OSREDNJI DEL 
Branje odlomka 

Pazim na to, da branje ni dolgočasno in monotono. Poskušam brati čim bolj doživeto in 

spreminjam glasove pri osebah. Preberem prvo poglavje iz knjige. 

Interpretacija 

Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila: 

Kje se zgodba dogaja? 

Kdo v čajniku prileti v Hudo hosto? Kakšna je groznovilca? 

Katere osebe še nastopajo v zgodbi? 

Zakaj je bila groznovilca jezna na veter? 

Zakaj je groznovilca razjezila ježa? 

Zakaj je jež groznovilci ukradel dnevnik? Ali ga je prebral? Kako se je groznovilca ob tem  

počutila? 

SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

Otrokom povem, da bomo izdelovali slikanico o pravljici Groznovilca v Hudi hosti, ki jo bomo 

poslali groznovilci. Prosim jih, da narišejo del zgodbe, ki jim je bil najbolj všeč. Nato vsakega 

otroka posebej vprašam, kaj je narisal, in ga prosim, da mi pripoveduje zgodbo. 
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4.1.3 Zgodbe eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1 

Nekega dne je groznovilca priletela v gozd. Prišla je kar v posodici. Ona je bila taka 

mejhna pa roge je mela na glavi. Grdo se je obnašala in ni marala vetra. Hotla je mal 

pogledat po gozdu in je srečala ježa in se je z njim počesala. To je blo pa ful smešn. Jež je 

bil jezn na njo in jo je šel zatožit sovi. Vzel ji je dnevnik. Pol mu je pa sova rekla, naj ji ga 

vrne. On ga pa ni hotu dat nazaj. 

Slika 7: Risba na temo pravljice Groznovilca pride v Hudo hosto 

 
Koherentnost 

Zgodba vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi: »Grdo se je obnašala 

in ni marala vetra«, »Jež je bil jezn na njo in jo je šel zatožit sovi.« Zgodbo tako uvrščamo 

na četrto stopnjo koherentnosti. Otrok v zgodbi uporabi 86 besed, od tega 45 različnih. 

Povprečna dolžina povedi je 8,60 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki. 

Kohezivnost 

Zgodba je visokokohezivna. Otrok večino dogodkov v zgodbi niza linearno, brez tematskih 

preskokov. V stavku »To je blo pa ful smešn« otrok vnaša dogodke iz svojega osebnega 

življenja in s tem prehaja iz teme v temo. Referenco ohranja z uporabo zaimkov (ona, z 

njim, na njo, jo, ji, mu, on). Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih 

veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno 

podredje.  
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OTROK 2 

V hudem gozdu je nekaj počilo. Bila je groznovilca, k je priletela v gozd. Gor je bil balon. 

Bila je jezna in je govorila grde besede. Potem je šla po gozdu in je zagledala ježa in se z 

njim počesala. Pol je pa hotu, da se mu groznovilca opraviči, pa se mu ni hotla. Pol je bil 

tok hud, da je vzel dnevnik. To je bil od groznovilce, ampak on ga ni hotu dat nazaj. 

Prebral je, da je mogla groznovilca it od doma. 

Koherentnost 

Zgodbo otroka uvrščamo na četrto stopnjo koherentnosti, ker vključuje opise misli in 

čustev junakov ter odnosov med njimi: »Bila je jezna in je govorila grde besede«, »Pol je 

bil tok hud […]«. V zgodbi uporabi 84 besed, od tega 38 različnih. Povprečna dolžina 

povedi je 9,33 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki. 

Kohezivnost 

Večina dogodkov v zgodbi si sledi linearno, brez tematskih preskokov, na nekaterih delih 

pa še prihaja do tematskih preskokov: »Bila je groznovilca, k je priletela v gozd. Gor je bil 

balon.« Referenco ohranja z uporabo zaimkov (z njim, mu, to, on, ga). V svojem 

pripovedovanju uporabi protivni priredni veznik ampak. 

4.1.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

OTROK 1 

Groznovilca se je počesala z ježkom. Potem je šel ježek zatožit sovi, da ga je vzela in 

počesala svoje lase. Pol je pa potrkala na vrata in rekla: »A si vidu groznovilčin dnevnik?« 

In jež je pol reku, da ga ma on. Groznovilca je pol rekla: »Kaaaaaj?« Jež je pol reku: 

»Vzel sem ti dnevnik. Nisem ti dovolu, da se počešeš z mojimi bodicami.« Pol je pa šla. Jež 

je pol preveru, če je groznovilca nevarna. Pa je ugotovil, da ni nevarna. 

Koherentnost 

Otrok je v svojem pripovedovanju uporabljal enostavno časovno nizanje dogodkov, kar jo 

uvrša na tretjo stopnjo koherentnosti. V zgodbi uporabi 82 besed, od tega 36 različnih. 

Povprečna dolžina povedi je 8,20 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki. 
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Kohezivnost 

Večina dogodkov v zgodbi si sledi linearno, brez tematskih preskokov, na nekaterih delih 

pa še prihaja do njih. Referenco ohranja s ponavljanjem prislovov pol in potem. Otrok v 

svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega 

vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. 

 

OTROK 2 

Groznovilca je z balonom priletela v gozd. Pol je šla na sprehod in najdla ježa. 

Groznovilca se je pol počesala z njegovimi bodicami. Hotla je met lepe lase. Jež ji ni hotel 

dati bodic, pa je šou pa ji ukradu dnevnik. Pol mu je sova prišla in rekla: »Jež, vrni 

dnevnik groznovilci« (dolg premor). Pol ga pa ni hotu vrnt. In groznovilca je pol šla 

domov. 

Slika 8: Risba na temo pravljice Groznovilca pride v Hudo hosto 

 

Koherentnost 

Ocena zgodbe otroka pokaže, da gre za zgodbo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje 

dogodkov. Tako jo uvrščamo na tretjo stopnjo koherentnosti. V svojem pripovedovanju 

uporabi 67 besed, od tega 31 različnih. Povprečna dolžina povedi je 8,00 besede na poved. 

Temo razvija s štirimi dogodki. 
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Kohezivnost 

Zgodba vsebuje linearno razporeditev brez tematskih preskokov. V stavku »Hotla je met 

lepe lase« otrok vnaša dogodke iz svojega osebnega življenja in s tem prehaja iz teme v 

temo. Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo 

prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. Referenco 

ohranja s ponavljanjem prislova pol. 

 

4.2 DRUGA ZGODBA: Čarobna mivka 

4.2.1 Vsebina pravljice 

Groznovilca je oboževala skakanje po lužah, zato si je neke noči obula škornje in odšla 

ven. Na poti domov je našla čarobno mivko in je nekaj vzela, čeprav je ne bi smela. Ko je 

prišla do svoje duplinice, so jo tam že čakali jež, polh in veverica; vsak je nekaj hotel od 

nje. Groznovilca jim je ponagajala, tako da jim je dala malo čarobne mivke. Veverica je z 

mivko posula lešnike, zato so ti podivjali in jo hoteli požreti. Ko si je polh mivko vtrl v 

kožuh, je mislil, da je lovec, jež pa si je z mivko posul hruško, zato so mu na hrbtu zrastle 

marjetice namesto bodic. Ko sta sova in medved ugotovila, kaj je groznovilca naredila, sta 

se odločila, da ji nasujeta malo mivke v njene škornje. Groznovilca je bila potem zelo 

žalostna, ker nekaj časa ni mogla sezuti škornjev. 

Slika 9: Jež, polh in veverica se posujejo s čarobno mivko (Bauer, 2012) 
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4.2.2 Priprava 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Z otroki sedemo v krog. Pokažem jim čarobno škatlico, v kateri je presenečenje. Pošljem jo 

naokrog in skupaj poskušamo ugotoviti, kaj je v njej. Otroci ne vidijo, kaj je notri, zato morajo 

uporabiti druge čute, s katerimi bi lahko prepoznali njeno vsebino. Ko pride škatla naokrog, se 

pogovarjamo o tem, kaj mislijo, da je v njej. Pomagam jim z namigi, kot so: je svetlo rjave barve, 

iz nje lahko delamo potičke, z njo se lahko igramo v peskovniku itn. Ko ugotovijo, da je v njej 

mivka, jim povem, da to ni navadna mivka in da se bomo igrali igrico čarobna mivka.  

Pokličem enega otroka, ki se spremeni v čarovnika. V roke dobi žogico iz papirja in jo pomoči v 

čarobno mivko. Ta otrok postane čarovnik, ki hodi v krogu in ponavlja: »Čarovnik, čarovnik 

mivko drži, kdor jo dobi, začaran beži.« V določenem trenutku spusti mivko enemu otroku, ki ga 

začara, zato hoče ujeti čarovnika. Če je čarovnik ujet, ga čarobna mivka začara, zato mora sedeti 

na sredini toliko časa, dokler ga drug otrok ne reši uroka. Če čarovnik ni ujet, se usede na mesto 

otroka, ki mu je spustil čarobno mivko, ta otrok pa postane čarovnik. 

Napoved besedila 

Otrokom povem, da bomo danes poslušali pravljico z naslovom Čarobna mivka. Govori o tem, 

kako je groznovilca ponagajala polhu, veverici in ježu s čarobno mivko.  

OSREDNJI DEL 
Interpretacija 

Vprašanja za razumevanje besedila: 

Kam je groznovilca odšla, ko so že vse živali trdno spale? 

Kakšen napis je zagledala na poti ob tolmunu? 

Ali je groznovilca upoštevala opozorilo, ki ga je prebrala? Kaj je namesto tega naredila? 

Kdo je vso noč čakal groznovilco pred njeno duplinico? Zakaj? 

Kaj je groznovilca nasula ježu, polhu in veverici, da se jih je znebila? 

Kaj se je zgodilo, potem ko se je polh podrgnil s čarobno mivko? Kaj se je zgodilo z veveričinimi 

lešniki? V kaj so se spremenile ježeve bodice? 

Ali je bilo groznovilci žal, da je živalim natresla čarobno mivko? 

Kaj je sova groznovilci nasula v škornje? Ali je bilo groznovilci to všeč? 

Kaj je jež prebral v groznovilčinem dnevniku?  
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SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

Otroke spomnim na to, da rišemo slikanico pravljice, ki jo bomo na koncu poslali groznovilci v 

Huho hosto. Spet narišejo prizor iz zgodbe, ki jim je bil najbolj všeč oz. so si ga najbolje 

zapomnili.  

4.2.3 Zgodbe eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1 

Groznovilca si je ponoči obula škornje in šla ven. Skakala je po lužah in zagledala, da je 

bilo napisano: »Na tleh je čarobna mivka, ne dotikaj se je.« Vzela je mivko in šla domov. 

Tam je srečala ježa in veverico. Jež je neki hotu in groznovilca mu je dala mivko. Dala jo 

je tudi veverici. Veverico so pol lešniki hotl pojest in jo je blo strah. Jež se je skril v eno 

lukno. Na hrbtu so mu marjetice zrastle in ni hotu pridt vn. Pol je vn pršu in je s sovo šou 

do groznovilce in pol sta jo kregala. Sova je potem v škornje vsula mivko. Pol je bla 

groznovilca žalostna in ni mogla sezut škornjev. 

Koherentnost 

Otrok je pripovedoval zgodbo s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustva junakov ter 

odnosov med njimi: »Veverico so pol lešniki hotl pojest, pol jo je blo strah«, »Pol je bla 

groznovilca žalostna in ni mogla sezut škornjev.« V zgodbi uporabi 117 besed, od tega 52 

različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,75 besede na poved. Temo razvija s sedmimi 

dogodki. 

Kohezivnost 

Otrok je zgodbo pripovedoval linearno, brez tematskih preskokov, zato zgodbo uvrščamo 

na najvišjo stopnjo kohezivnosti. Referenco ohranja s pomočjo veznika in. V svojem 

pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega 

priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje.  
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OTROK 2 

Groznovilca je odšla skakat po vodnih lužah. Nekje je najdla čarobno mivko in jo je mal 

dala v torbico. Pol je dala čarobno mivko ježu pa veverici. Veverico so pa kr lešniki 

napadl, jst sm se pa pol ful smejala. Ježu so pol marjetice zrastle namesto bodic. Pol je pa 

sova pršla in so šli do groznovilce. Rekl so ji: »Groznovilca, zakaj si nam dala mivko?« 

Groznovilca ni nič rekla, ampak je šla nazaj v svojo hiško. Sova ji je pa pol mivko nasula v 

škornje. Pol jih je pa groznovilca obula in tko kričala »Aaaaaaaaaaaaaa«. 

Slika 10: Risba na temo pravljice Groznovilca in čarobna mivka 

 
 

Koherentnost 

Analiza zgodbe pokaže, da je to zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje 

dogodkov. To pomeni, da zgodba spada na tretjo stopnjo kohezivnosti. Otrok v svoji 

pripovedi uporabi 96 besed, od tega 50 različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,60 besede 

na poved. Temo razvija s sedmimi dogodki. 

Kohezivnost 

Tematska razporeditev je linearna, brez tematskih preskokov. V enem delu otrok v svoje 

pripovedovanje vključi tudi svoje občutke in tako prehaja iz teme v temo: »Veverico so pa 

kr lešniki napadl, jst sm se pa pol ful smejala.« V zgodbi uporablja tudi premi govor in 

medmet »Aaaaaaaaaaaaaa«, s katerim je želel povedati, da se groznovilca ni dobro 

počutila, ko ni mogla sezuti škornjev. Referenco ohranja s pomočjo zaimkov (jo, jst, ji, 

nam, v svojo, ji). V zgodbo vključi vezalni protivni priredni veznik ampak.  
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4.2.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

OTROK 1 

Vsi so spali in groznovilca si je obula čevlje in šla skakat po lužah. Pol je zagledala napis: 

»Čarobna semenca.« Pol je pa posula na ježka ena taka semenca in pol so naenkrat 

postale rože gor na ježku. Potem je hotla sezut čevlje in skakat po vodi po lužah. Ampak si 

ni mogla sezut škornjev. Pol je pa medvedu zaklicala: »Na pomoč!« In pol je medved reku: 

»Kaj si naredila ježku. To ni bilo lepo! Zdaj ne boš mogla sezut čevljev. 

Slika 11: Risba na temo pravljice Groznovilca in čarobna mivka 

 

Koherentnost 

Otrokovo pripoved uvrščamo na tretjo stopnjo koherentnosti, ker je to zgodba s strukturo, 

ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. V zgodbi uporabi 81 besed, od tega 44 

različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,00 besede na poved. Temo razvija s petimi 

dogodki. 

Kohezivnost  

Večina dogodkov v zgodbi si sledi linearno, brez tematskih preskokov, vendar na nekaterih 

delih še prihaja do njih: »Pol je pa posula na ježka ena taka semenca in pol so naenkrat 

postale rože gor na ježku. Potem je hotla sezut škornje in skakat po vodi po lužah.« 

Referenco ohranja s ponavljanjem prislovov pol in potem. V svojem pripovedovanju 

uporabi priredni protivni veznik ampak.  
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OTROK 2 

Ko so vsi spali, je groznovilca hodila po gozdu in ob reki zagledala napis »Čarobni 

pesek«. Mal jo je pospravla. Dala jo je ježu in veverici. Veverica je posula lešnike s 

čarobnim peskom. Pol so jo začeli lovit. Ježu so pa zrastle rožice tm k ma bodice. 

V: Kaj se je pa potem zgodilo? 

O: Šli so do groznovilce in jo vprašal, kaj je naredila. Sova ji je pol dala čist mal mivke v 

škornje in jih ni mogla dat dol. 

Koherentnost 

Otrok je dolgo premišljeval in se ni mogel spomniti nadaljevanja zgodbe, zato sem mu 

pomagala s kratkimi vprašanji. Ob moji pomoči se je spomnil glavnih dogodkov iz zgodbe. 

Ta vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov, zato jo uvrščamo na tretjo stopnjo 

koherentnosti. V svojo pripoved je vključil 73 besed, od tega 44 različnih. Povprečna 

dolžina povedi je bila 9,13 besede, temo pa je razvijal s petimi dogodki. 

Kohezivnost 

Večina dogodkov v zgodbi si sledi linearno, brez tematskih preskokov, na nekaterih delih 

pa še prihaja do njih: »Ježu so pa zrastle rožice tm k ma bodice. Groznovilco so vprašal, 

kaj je naredila. Sova ji je pol dala čist mal mivke v škornje in jih ni mogla dat dol.« 

Referenco ohranja z uporabo zaimkov (jo, ji, jih), ne uporablja pa nobenih veznikov, ki ne 

izražajo vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje.  
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4.3 TRETJA ZGODBA: Ježni Ježum 

4.3.1 Vsebina pravljice 

Po dogodkih s čarobno mivko je bil jež odločen, da se je treba znebiti groznovilce. Ker mu 

sova, polh in veverica niso hoteli pomagati, se je odločil, da se je bo znebil kar sam. Tako 

se je oblekel v strašilo in se prelevil v strašnega Ježnega Ježuma, ki od groznovilce 

zahteva, da zapusti gozd. Ta navidezno res zapusti gozd, vendar se nato prelevi v 

groznovito Grozlo in tako zelo prestraši ježa, da ji ta prizna, da je tisočkrat bolj grozna od 

Ježnega Ježuma. 

Slika 12: Jež se preobleče v Ježnega Ježuma (Bauer, 2012) 

 

4.3.2 Priprava 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Z otroki se igramo igrico groznovilca, pojdi domov. En otrok je groznovilca, drugi pa ježek. Ježek 

je jezen na groznovilco, ker se je prejšnji dan počesala z njim namesto s krtačo, zato zdaj išče 

načine, kako bi jo pregnal iz gozda. Ko se ježek spomni, kako bo groznovilca odšla iz gozda, 

otroka zamenjata vlogi. 

Napoved besedila 

Napovem, da bomo v zgodbi izvedeli, kako je jež hotel pregnati groznovilco iz Hude hoste. 
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OSREDNJI DEL 
Interpretacija  

Vprašanja za razumevanje besedila: 

Jež se potoži sovi. Zakaj? 

Zakaj se jež želi znebiti groznovilce? Ali mu sova pri tem hoče pomagati? Kaj pa polh in 

veverica? 

Ko mu nobena žival noče pomagati, se jež odloči, da se bo groznovilce znebil kar sam. V kaj se 

jež obleče, da bi jo tako prestrašil, da bi zbežala iz gozda?  

Ko jež pride do groznovilce, se prelevi v Ježnega Ježuma. Ali prestraši groznovilco? 

Jež je se je veselil, ker je mislil, da se je znebil groznovilce. Kdo potem prestraši njega? 

Ali je Groznovita Grozla bolj strašna od Ježnega Ježuma? 

SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

Otroke vprašam, ali se še spomnijo, za koga rišemo risbico. Spodbudim jih, da narišejo del iz 

prebranega poglavja, ki jim je bil najbolj všeč oz. so si ga najbolje zapomnili.  

 

4.3.3 Zgodbe eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1 

Jež je šel do sove in je bil tečen. Spomnu se je, da mu je groznovilca dala čarobno mivko. 

Hotu je, da gre iz gozda. Sovi je reku: »Prosim, pomagaj mi in skupaj preženiva 

groznovilco.« Sova mu ni hotla pomagat. Pol se je spomnu, kako jo bo pregnal. Obleku se 

je v strašno obleko in šel do nje. Bil je Ježek Ježni in ji reku: »Groznovilcaaa, če ne boš šla 

iz gozda, bo po tebi.« Groznovilca je potem šla. Jež je mislu, da je ne bo več vidu, sam pol 

jo je. Prišla je k njemu in mu rekla: »Ježek, ali se me kaj bojiš?« Ježek pa ji je reku: 

»Zzzzelo mmmmeee je ssstrah.« 

Koherentnost 

Zgodbo uvrščamo na četrto stopnjo koherentnosti, ker vsebuje opise misli in čustev: »[..] je 

bil tečen«, »Zzzzelo mmmmeee je ssstrah.« Otrok v zgodbi uporabi 114 besed, od tega 49 

različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,50 besede na poved. Temo razvija s petimi 

dogodki.  
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Kohezivnost  

Dogodki v zgodbi so linearno razporejeni, brez tematskih preskokov. Otrok referenco 

ohranja z zaimki (mu, jo, do nje, ji, po tebi, k njemu, me). V svojem pripovedovanju ne 

uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki 

izražajo vzročno podredje. 

OTROK 2 

Jež je nekega dne obiskal sovo. Reku je, da more groznovilca it iz gozda. Sova tega ni 

hotla, jež pa je reku: »Groznovilca se grdo obnaša pa govori grdo.« Pol se je jež spomnu, 

da jo bo prestrašu. Pol bo šla iz gozda. Obleku se je tko, da je biu zelo strašen Ježek Ježek 

in šel do nje. Pol ji je reku: »Jaz sem strašni Ježek Ježek, pojdi iz gozda ali pa te sam 

preženem.« Groznovilca ga je ubogala, ampak ni šla iz gozda. Rajši je šla do ježa in ga 

prestrašla. Ježa je blo potem tok strah, da se je kr tresu.  

Koherentnost 

Ocena zgodbe otroka pokaže, da njegova pripoved spada na četrto stopnjo koherentnosti, 

ker vsebuje opise misli in čustev junakov: »Ježa je blo potem tok strah, da se je kr tresu«, 

»Groznovilca se grdo obnaša pa govori grdo.« V svojem pripovedovanju uporabi 103 

besede, od tega 46 različnih. Povprečna dolžina povedi je 10,30 besede na poved. Temo 

razvija s petimi dogodki. 

Kohezivnost 

Zgodba je visokokohezivna, saj si dogodki sledijo linearno, brez tematskih preskokov. V 

zgodbi uporablja tudi premi govor. V svoje pripovedovanje vključi protivni priredni veznik 

ampak. Referenco ohranja z uporabo zaimkov (ji, jo, do nje, jaz, te, ga).  
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4.3.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

OTROK 1 

Jež ni maral groznovilce. Hotel je, da gre stran. Spomnu se je, da jo bo prestrašil in bo 

zbežala. Najdu je eno nogavico in si jo obleku. Pol je pa šel h groznovilci in ji rekel: »Jaz 

sem strašni Ježek. Pojdi iz gozda ali pa te pojem!« In groznovilca je šla. Ni šla ven, ampak 

je pršla do ježa in mu rekla: »Jaz sem Grozna Groznovita in sem te prišla pojest.« Ježka je 

blo strah in je reku: »Ti si bolj grozna od mene.«  

Koherentnost 

Zgodba vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnose med njimi: »Jež ni maral 

groznovilce«, »Ježka je blo pa strah, zato je reku: 'ti si bolj grozna od mene.'« To jo uvršča 

na četrto stopnjo koherentnosti. Otrok je v svojem pripovedovanju uporabil 84 besed, od 

tega 40 različnih. Povprečna dolžina povedi je bila 9,33 besede na poved. Temo razvija s 

petimi dogodki. 

Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi so razporejeni linearno, brez tematskih preskokov. Otrok v zgodbo 

vključi tudi premi govor. Referenco ohranja s pomočjo zaimkov (jo, si, ji, jaz, te, mu, ti, od 

mene). V svoje pripovedovanje vključi protivni priredni veznik ampak. 

 

OTROK 2 

Jež je popil kamilico. In potem se je jež spomnu, da se je obleku v odejo, pol pa še mislm, 

da star lonec. Pol je šel pa jež do groznovilce. Groznovilca je stala pr njegovi postli. In pol 

je jež govoru: »Jst sm jež, groznovilca, pojdi iz gozda.« Pol se je pa groznovilca oblekla in 

šla do ježka. Pol je zazehala in se opravičla: »Oprosti, ježek, da sm ti to nardila.« Pol je 

blo pa konc pravljice. 

Koherentnost 

Ocena zgodbe otroka pokaže, da njegova pripoved spada na tretjo stopnjo koherentnosti, 

ker dogodke enostavno časovno niza. V zgodbi uporabi 77 besed, od 33 tega različnih. 

Povprečna dolžina povedi je 9,63 besede na poved. Temo razvija s tremi dogodki. 
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Kohezivnost  

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, s tematskimi preskoki, kar jo dela manj kohezivno: 

»Pol je šel pa jež do Groznovilce. Groznovilca je stala pr njegovi postli. Preskakovanje iz 

teme v temo«, »Jst sm jež, groznovilca pojdi iz gozda.« Pol se je pa groznovilca oblekla in 

šla do ježka. Pol je pa zazehala in se opravičla: »Oprosti ježek, da sm ti to nardila.« Pol je 

blo pa konc pravljice.« Referenco ohranja s ponavljanjem prislova pol. Otrok v svojem 

pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega 

priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. 

 

4.4 ČETRTA ZGODBA: Groznovilca ukroti Divjalo 

4.4.1 Vsebina pravljice 

Groznovilca se je ravno odpravljala spat, ko je na vrata potrkal polh, za njim pa tudi jež, 

veverica, dihur, žolna in podlasica. Vse živali so bile zelo prestrašene, saj je zunaj strašilo 

Divjalo, ki je pokalo in lomastilo. Živali so prespale na groznovilčini postelji in tako je 

zanjo ostal le majhen rob, na katerem ni mogla spati. Odločila se je, da bo kar sama odšla 

do Divjala. Ko je prišla do brezna in ga zagledala, se je zelo začudila nad majhnim 

kosmatinčkom. Preostali pa se niso mogli načuditi, da Divjalo v resnici ni tako strašno, kot 

so si mislili. 

Slika 13: Divjalo (Bauer, 2012) 
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4.4.2 Priprava 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Z otroki se pogovarjamo o čustvih. Sprašujem jih, katera čustva poznajo, ter jih prosim, da jih 

pokažejo z obrazno in s telesno mimiko. Nato jim rečem, da naj se spomnijo, ali jih je bilo kdaj 

strah, zakaj jih je bilo strah, kako so se znebili strahu. Potem jih prosim, da s telesno mimiko 

pokažejo čustvo strah. Otroke nato razdelim v skupine po dva. V paru otroci drug drugemu 

zaigrajo eno situacijo, v kateri jih je bilo kdaj strah.  

Napoved besedila 

Otrokom nato povem, da bomo v zgodbi o Divjalu izvedeli, zakaj je bilo prebivalce Hude hoste 

strah in kako so se strahu znebili. 

OSREDNJI DEL 
Interpretacija 

Vprašanja za razumevanje besedila: 

Zakaj polh začne razbijati po vratih groznovilčine dupline? Česa ga je bilo strah? Kdo nato še 

potrka po vratih? 

Vsi skupaj se nato stiskajo v groznovilčini postelji. Zakaj groznovilca ni mogla spati? 

Kam nato odhiti groznovilca? Kaj si mislijo živali, ko odide iz dupline? 

Kaj pove Divjalu? Zakaj se groznovilca tako začudi nad njim? 

Zakaj tako divja po gozdu in jih ne pusti spati? 

SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

Otroke vprašam, ali mislijo, da jih bo groznovilca kdaj obiskala. Nato jih napeljem na idejo, da bi 

ji skupaj lahko napisali pismo in jo povabili v našo skupino. Ko napišemo pismo, ga odnesemo v 

poštni nabiralnik. Otroke nato spodbudim, da narišejo del v zgodbi, ki jim je bil najbolj všeč oz. 

so si ga najbolje zapomnili. 
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4.4.3 Zgodbe eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1 

 

Nekdo je potrkal pri groznovilci in ona je vprašala: »Kdo je?« »Polh sem, grem lahko 

naprej?« Groznovilca je odprla vrata. Nekaj ga je prestrašilo in je prišel k njej. Potem so 

prišle še druge živali. Pol so šli spat na postlo in groznovilca ni mogla spat. Pol je pa 

skočila vn in šla pogledat, kje je to strašilo. Groznovilca mu je pol rekla: »Strašilo, ne 

smeš več strašit.« Strah je pol pršou vn iz lukne, potem je vidla, da to sploh ni strah, ampak 

samo ena mejhna žival. V gozdu tako nobene živali ni bilo več strah.Koherentnost 

Otrok v svoje pripovedovanje vključi opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi: 

»V gozdu tako nobene živali ni bilo več strah.« Zgodba tako spada na četrto stopnjo 

koherentnosti. Otrok v zgodbi uporabi 97 besed, od tega 54 različnih. Povprečna dolžina 

povedi je 9,70 besede na poved. Prepoznanih je pet dogodkov. 

Slika 14: Risba na temo pravljice Groznovilca ukroti Divjalo 

 

Kohezivnost   

Dogodki v zgodbi so linearno razporejeni, brez tematskih preskokov. Referenco ohranja s 

ponavljanjem prislovov pol in potem. V svoje pripovedovanje vključi protivni veznik 

ampak. 
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OTROK 2 

Polh je ponoči prišel do groznovilce in tolkel po vratih »tok, tok, tok, tok«. Potem so k njej 

prišli še eni in so bili zelo prestrašeni. Pol jih je groznovilca vprašala: »Kaj delate tak 

hrup tako pozno?« Živali so ji povedale: »Zunaj je strašna žival in nas je strah.« 

Groznovilca jih je spustila not. In so šli spat na njeno posteljo. Groznovilca ni mela dosti 

prostora in ni mogla spati. Šla je ven in je prišla do strašne živali. In je videla, da je to 

prijazna žival. Živali se je niso več bale in vsi so lahko šli spat. 

Koherentnost 

Zgodbo uvrščamo na četrto stopnjo koherentnosti, ker vsebuje opise misli in čustev 

junakov ter odnose med njimi: »Potem so k njej prišle še eni in vse so bile zelo 

prestrašene«, »Zunaj je ena strašna žival in nas je strah«, »Živali se je niso več bale in vsi 

so lahko šli spat.« V zgodbi uporabi 96 besed, od tega 50 različnih. Povprečna dolžina 

povedi je 9,60 besede na poved. Temo razvija s petimi dogodki. 

Kohezivnost  

Dogodki v zgodbi so linearno razporejeni, brez tematskih preskokov, kar jo uvršča na višjo 

raven kohezivnosti. Otrok uporabi tudi medmet »rompompom, rompompom«, s katerim je 

želel povedati, da je nekaj res močno udarjalo po vratih. Referenco ohranja s ponavljanjem 

veznika in. Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo 

prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. 

 

4.4.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

 

OTROK 1 

Slišala sem, da je polh prišel do groznovilce in je tko zaropotal: 

»Rompompomrompompom.« In pol groznovilca ni mogla spat. In pol je še en pršou. Pol so 

vsi zaspal, ampak še vedno niso mogl spat. In pol je spet zaropotalo: 

»Rompompomrompompom.« In pol še enkrat niso spal. Pol je groznovilca še enkrat odprla 

vrata in pol je slišala Divjala. In je vprašala: »A si to ti?« Pa je prikimal, da je. In pol ga 

je prijela in vsem skupaj rekla, da se bodo vsi skupi najedl in vsi skupi dobr naspal. Pol je 

veverica rekla: »Ubožček.«   
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Koherentnost 

Analiza zgodbe pokaže, da je to zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje 

dogodkov. Otrok v svojem pripovedovanju uporabi 96 besed, od tega 41 različnih. 

Povprečna dolžina povedi je 8,73 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki. 

Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. V svoje pripovedovanje 

vključi priredni protivni veznik ampak. Referenco ohranja s ponavljanjem besedne zveze 

in pol. 

OTROK 2 

Živelo je Divjalo, ki je strašilo po gozdu. Polh in veverica sta potrkala pri groznovilci pa 

hotla bit pr njej. Bala sta se Divjala, pol sta pa spala pri groznovilci. Ampak ona ni mogla 

spat. In pol je šla vn. Pa je šla do Divjala in mu rekla: »Divjalo, nehaj že strašiti moje 

prijatelje!«. Pol so pa vidl, da sploh ni grozno, pol so se pa dobr mel. Groznovilca je pol 

Divjala prijela za roka in ga peljala spat. 

Koherentnost 

Analiza zgodbe nam pokaže, da je to zgodba s strukturo, ki vsebuje misli in čustva 

junakov: »Bala sta se Divjala […]«, »!«. Pol so pa vidl, da sploh ni grozno, pol so se pa 

dobr mel.« Zgodba je visokokoherentna in spada na četrto stopnjo. Otrok v svojem 

pripovedovanju uporabi 79 besed, od tega 40 različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,89 

besede na poved. Temo razvija s petimi dogodki. 

Kohezivnost  

Dogodki v zgodbi so večinoma linearno razporejeni brez tematskih preskokov, vendar na 

nekaterih delih še prihaja do preskokov: »Bal so se Divjala, pa so spal pr groznovilci.« 

Referenco ohranja s ponavljanjem prislova pol. Otrok v svojem pripovedovanju ne 

uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki 

izražajo vzročno podredje.  
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4.5 PETA ZGODBA: Južni veter sreča burjo 

4.5.1 Vsebina pravljice 

Nekega jesenskega dne je prišla groznovilca in izzivala južni veter, da se ji ne upa prinesti 

čajnega servisa njene prababice. Takrat je prišla burja, ki je hotela ujeti južni veter. 

Groznovilca mu je pomagala tako, da je izkopala svoj zlatnik, zato da se je lahko skril 

vanj. Ker je groznovilca z zlatnikom izzivala burjo, ji je ta pokazala svojo moč in se z vso 

silo zaletela vanjo ter jo butnila ob drevo. Groznovilca je nemočno obležala na tleh, burja 

pa ji je odpihnila zlatnik. Sova je vedela, da groznovilce ne smejo biti dolgo brez svojega 

zlatnika, zato so živali organizirale iskalno akcijo, vendar zlatnika niso našle nikjer. Polh je 

menil, da groznovilco zebe, zato jo je pokril z odejo. Nato pa je prišel južni veter in ji 

prinesel zlatnik in čajni servis njene prababice. Ker je južni veter premagal burjo, ga je 

groznovilca poimenovala Zatuliveter. Na koncu so se živali spraševale, ali je groznovilca 

ozdravela zaradi tople vetrove sape, mogoče zaradi dodatne polhove odeje ali zaradi 

zlatnika. 

Slika 15: Groznovilca z vetrom 
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4.5.2 Priprava 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Z otroki se pogovarjamo o vetru. Vprašam jih, ali vedo, kaj je veter, in kako vemo, da piha. 

Spodbudim jih, da veter prikažejo s pihanjem, z glasovi in gibanjem. Nato jih vprašam, katere 

strani neba poznajo. Pogovarjamo se tudi o tem, kako se imenuje veter, ki piha iz določene strani 

neba. Potem jim razložim, kakšen veter je burja in kakšen južni veter. Nato tudi burjo in južni 

veter prikažejo z gibanjem, s pihanjem, šumenjem itn.  

Napoved besedila 

Otrokom povem, da jim bom prebrala novo poglavje z naslovom Južni veter sreča burjo, v 

katerem bomo izvedeli, kako je južni veter premagal burjo. 

OSREDNJI DEL 
Interpretacija 

Vprašanja za razumevanje besedila: 

Kaj je groznovilca želela, da ji južni veter prinese od njene babice? Je verjela, da ji bo čajni servis 

res prinesel? 

Kdo se je potem dvignil iz Pošastnega brezna?  

Kaj je groznovilca nato izkopala iz praproti? Kam se je nato skril južni veter? 

Kako je groznovilca nato izzivala burjo? Kako je burja napadla groznovilco? Kaj se je zgodilo z 

njo in kaj z zlatnikom? 

Kaj se lahko zgodi z groznovilco, če v treh dneh ne najdejo zlatnika? Kdo vse pomaga iskati 

groznovilčin zlatnik? 

Kdo potem prinese zlatnik? Kako groznovilca poimenuje južni veter? Kaj je ukradel južni veter? 

SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

a) Eksperimentalna skupina 

Z otroki se pogovarjamo o tem, kaj mislijo, ali je groznovilca že dobila pismo in ali se bo nanj 

odzvala. Kaj bi ji pripravili, če bi res prišla v njihovo skupino. Napeljem jih na idejo, da bi ji 

pripravili čajanko. Rečem jim, da naj podajo svoje predloge o tem, kaj bomo potrebovali na 

čajanki. Nato izdelujemo okraske, ki jih bomo uporabili za groznovilčino čajanko. 
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Slika 16: Izdelovanje okraskov 

 

 

4.5.3 Zgodbe eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1 

Nekega dne je južni veter je pihal in pihal. Prišel je do groznovilce in ona ga je vprašala: 

»Južni veter, saj se bojiš vzeti čajni servis od moje babice, a ne?« On ji ni pol nič rekel. 

Pol je pršla burja in hotla neki narest južnemu vetru. Groznovilca mu je pol dala kovanček 

in južni veter se je skril not. Groznovilca je pol kazala jezik burji. Burja je vzela kovanc in 

groznovilco vrgla po tleh. Potem je sova povedala: »Joj, to se ne bi smelo zgoditi. 

Groznovilce ne smejo biti brez kovančka.« Potem so ga vsi iskal, ampak niso ga najdl. 

Samo ga je južni veter pol prnesu groznovilci. Takoj je bla zdrava in vsi so odšli domov. 

Koherentnost 

Zgodbo uvrščamo na tretjo stopnjo koherentnosti, ker otrok dogodke enostavno časovno 

niza.  

V zgodbi uporabi 116 besed, od tega 58 različnih. Povprečna dolžina povedi 9,67 besede 

na poved. Temo razvija z osmimi dogodki.  
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Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. Otrok uporabi tudi 

ponavljanje: »Južni veter je pihal in pihal«, s katerim je želel povedati, da je južni veter 

pihal dolgo časa. Vključi tudi medmet »joj«, s katerim nam pove, da je bilo res hudo, ker je 

groznovilca izgubila zlatnik. Referenco ohranja z uporabo zaimkov (ona, ga, od moje, mu, 

on, ji). V svoje pripovedovanje vključi protivni veznik ampak. 

Slika 17: Risba na temo pravljice Južni veter sreča burjo 

 
 

OTROK 2 

V gozdu je pihal južni veter. Groznovilca se je pogovarjala z njim in mu rekla: »Južni 

veter, bi mi prinesel lonček, ki je pri moji babici?« Pol je burja pršla in je hotla odpihnt 

južni veter. Groznovilca mu je dala svoj zlatnik, da se je lahko skril. Burja je pol napadla 

groznovilco. Groznovilca je ležala in ležala. Potem so vsi začeli iskati njen zlatnik in sova 

je rekla: »Nujno moramo najti zlatnik groznovilci, drugače bo samo spala«. Živali zlatnika 

niso našle. Potem je pripihal južni veter in groznovilci našel zlatnik. Potem so bili zelo 

veseli. 

Koherentnost 

Analiza otrokove zgodbe pokaže, da je to zgodba, ki spada na tretjo stopnjo koherentnosti, 

ker gre za zgodbo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. V svojem 

pripovedovanju uporabi 95 besedi, od tega 47 različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,50 

besede na poved. Temo razvija s sedmimi dogodki.  
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Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. V zgodbi najdemo tudi 

ponavljanja »In je ležala in ležala«, s katerim je otrok želel poudariti, da je groznovilca 

ležala dolgo časa. Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne 

izražajo prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. 

Referenco ohranja z uporabo zaimkov (mu, z njim, mi,pri moji, ona, njen). 

4.5.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

OTROK 1 

Veter je pihal in groznovilca mu je rekla: »Veter, ti si ne upaš vzet posodo moje babice!« 

Pol je prišel še en veter in ga hotu odpihnt. Groznovilca mu je potem ponudila svoj 

denarček in veter se je skril not. Potem je veter groznovilci vzel denarček. Groznovilca je 

pol tm ležala in bla bolna. Živali so pomagale iskat njen denarček in ga niso najdle. Pol je 

pršou veter in ga prinesel. Groznovilca se je zbudila in rekla: »Hvala, veter.« 

Koherentnost 

Otrokova pripoved vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov, kar jo uvršča na tretjo 

stopnjo koherentnosti. V zgodbi uporabi 79 besed, od tega 37 različnih. Povprečna dolžina 

povedi je 9,88 besede na poved. Temo razvija s šestimi dogodki. 

Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. Otrok v svojem 

pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega 

priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. Referenco ohranja z uporabo zaimkov 

(z njim, mu, ti, moje, ga, svoj, njen).  
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OTROK 2 

Vetrček je en dan pihal v gozdičku. Potem je pa prišla burja in ga želela pihnt stran. 

Groznovilca mu je pol ponudla en zlat drobiž. Južni veter se je potem skril. Pol je pa 

groznovilca z drobižem, pol jo je burja udarila na tla. Tudi drobiž je odnesla. Groznovilca 

je bila pol bolana. Vsi so iskali drobiž, samo ga ni bilo nikjer. Sam potem je južni vetr 

prnesu drobiž groznovilci in ona je lahko šla v duplinico. 

Koherentnost 

Ugotavljamo, da otrokova zgodba spada na tretjo stopnjo koherentnosti, ker vsebuje 

enostavno nizanje dogodkov. Otrok v zgodbi uporabi 77 besed, od tega 37 različnih. 

Povprečna dolžina povedi je 8,56 besede na poved. Temo razvija s petimi dogodki. 

Slika 18: Risba na temo pravljice Južni veter sreča burjo 

 
 

Kohezivnost 

Večina dogodkov v zgodbi je povezana linearno, brez tematskih preskokov, na nekaterih 

delih pa je še mogoče opaziti preskoke: »Pol je pa groznovilca z zlatnikom in pol jo je 

burja udarila na tla.« V tem stavku nam otrok namreč ne pove ničesar o tem, kaj je 

groznovilca naredila z zlatnikom. Referenco ohranja s ponavljanjem prislovov pol in 

potem. Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo 

prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje.  
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4.6 ŠESTA ZGODBA: Groznovilca priredi knjižno čajanko 

4.6.1 Vsebina pravljice 

V groznovilco je priletela velika platnica stare knjige z naslovom Pravljice, pozneje pa še 

listi s pravljicami. Ko je prebrala vse zgodbe, je priredila knjižno čajanko. Prebivalce Hude 

hoste je že dvakrat povabila, vendar še vedno ni bilo nobenega odziva. Groznovilca je bila 

zato jezna in ni hotela nobenega spustiti v svojo duplinico. Ko je do nje prišla sova, ji je 

pomagala sestaviti pismo, v katerem je povabila živali na piškote in poslušanje pravljic. 

Tako so živali prišle na knjižno čajanko, na kateri so preživeli čudovit večer, zato so se 

zmenili, da jo bodo ponovili naslednji teden.  

Slika 19: Groznovilca bere pravljice 

 

4.6.2 Priprava 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Otrokom povem, da sem na poti v vrtec srečala groznovilco, ki mi je povedala, da bo pozneje 

prišla na obisk. Pripravimo ji čajanko, o kateri smo se pogovarjali prejšnji dan. Na mizo 

postavimo lončke s sokom ter piškote in sadje, ki so za malico. Sama se medtem oblečem v 

groznovilco. Otroci nato pokličejo groznovilco in ta pride v njihovo skupino.  

Napoved besedila 

Otrokom povem, da jim bom danes jaz, groznovilca, povedala pravljico z naslovom Groznovilca 

in knjižna čajanka, ki govori o tem, kako sem priredila knjižno čajanko. 
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OSREDNJI DEL 
Interpretacija 

Vprašanja za razumevanje besedila:  

Kaj je groznovilci nenadoma priletelo v nos? Kaj pa je priletelo takoj za platnico knjige? 

Katere zgodbe je prebrala v knjigi? 

Ali so se živali odzvale ob prvem vabilu groznovilce na knjižno čajanko? Zakaj ne? 

Kaj pa ob drugem vabilu? Zakaj tudi tokrat ne? 

Kakšen napis je nato napisala groznovilca na tablo? Zakaj? 

Kdo ji je potem pomagal sestaviti vabilo? Ali so takrat živali iz Hude hoste prišle na knjižno 

čajanko? Ali bodo čajanko ponovili? 

SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

Groznovilca se nam pridruži na čajanki, ki smo jo pripravili zanjo. Skupaj pojemo in popijemo 

dobrote, ki smo jih pripravili, otroci pa se lahko tudi prosto pogovarjajo z groznovilco. 

Groznovilca se poslovi in otrokom obljubi, da jih bo naslednji dan spet obiskala. Ko groznovilca 

odide, otroke spomnim na to, da smo ji pozabili dati risbice, ki smo jih risali zanjo. Zato ji 

narišemo še eno risbico, ki jo bodo naslednji dan lahko dali groznovilci. 

 

4.6.3 Zgodbe eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1 

Bila je jesen in je bla groznovilca zunaj. Pol je priletela knjiga. Not je pisal, da so to 

pravljice. Potem je bla jezna, saj ni blo listov, potem so pa prletel. Pol je brala pravljice in 

so ji ble všeč. Pol se je odločila in povabila polha, ježka, da pridejo na pravljice. Ježek ni 

prišel, tudi polh ne. Potem jih je groznovilca spet povabila na pravljice, ampak tut zdej ni 

blo nobenga. Pol je bla pa jezna in je dala napise, da ne bo noben več ne sme k njej. Pol je 

sova prišla in je rekla: »Groznovilca, zakaj pa nebi napisale pismo?« Napisale sta pismo 

in živali so prišli poslušat pravljice. Potem so vsi veseli šli domov.  
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Koherentnost 

Otrok v zgodbo vključi opise misli in čustev junakov, kar jo uvršča na četrto raven 

koherentnosti: »Pol je groznovilca brala zgodbe in so ji ble všeč«, »Pol je bla pa zlo jezna 

[…]«, »Potem pa so vsi veseli šli domov.« V zgodbi uporabi 118 besed, od tega 54 

različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,83 besede na poved. Temo razvija s šestimi 

dogodki. 

Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. Pri eni povedi je del 

stavka narobe oblikovan, saj je uporabil napačen glagolski čas: »[…] da ne bo noben več 

ne sme k njej.« Referenco ohranja s ponavljanjem prislovov pol in potem. V svoje 

pripovedovanje vključi protivni veznik ampak in pojasnjevalni veznik saj. 

OTROK 2 

V gozdu je bilo zelo temno. Takrat je groznovilca dobila knjigo. Najprej notri ni blo listov 

in groznovilca se je razjezila. Pol so pa listi prletel in groznovilca je prebrala vse. 

Groznovilci je blo pol dolgčas in je živali povabila na poslušanje pravljic. Napisala je 

pisma, ampak noben ni prišel. Pol je pa napisala še eno pismo in tut zdej ni blo nobenga. 

Princesa je pol hotla dat lupčka žabi, pa jim to ni blo ušeč. Pol je pa sova pršla, pa ji 

pomagala narest novo pismo. Pol so pa pršle živali h njej poslušat pravljice. 

Slika 20: Risba na temo pravljice Groznovilca priredi knjižno čajanko 
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Koherentnost 

Otrokova pripoved spada na četrto stopnjo koherentnosti, ker vsebuje opise misli in čustev 

junakov ter odnose med njimi: »Groznovilci je blo pol dolgčas […]«, »[…] groznovilca se 

je razjezila«, »Princesa je pol hotla dat lupčka žabi, pa jim to ni blo ušeč.« V zgodbi 

uporabi 96 besed, od tega 48 različnih. Povprečna dolžina povedi je 9,60 besede na poved. 

Temo razvija s šestimi dogodki.Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. Dele zgodbe povezuje s 

protivnim prirednim veznikom ampak. Referenco ohranja z uporabo dobesednega 

ponavljanja prislova pol. 

 

4.6.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

 

OTROK 1 

Slišala sem, da groznovilca prpravla knjižno čajanko. In pol je sova potrkala in pol je 

vprašala, če je groznovilca jezna. Groznovilca se je takoj razjezila, ko je sova prišla v 

njeno hiško. In pol je sova groznovilci rekla: Groznovilca, ne bodi jezna. Skupaj bova 

napisale novo pismo. In pol je šla sova valda v medvedji brlog. In pol je h groznovilci na 

čajanko pršla sova pa valda veverica. In pol so se nejedl piškotov in dobr napil. In pol so se 

zmenili, da bodo spet nardili to čajanko. 

Slika 21: Risba na temo pravljice Groznovilca priredi knjižno čajanko 
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Koherentnost 

Zgodba vsebuje opise misli in čustva junakov ter odnosov med njimi: »In pol je sova 

potrkala in pol je vprašala, če je groznovilca jezna. Groznovilca se je takoj razjezila, ko je 

sova prišla v njeno hiško.« Zgodbo tako uvrščamo na četrto stopnjo koherentnosti. Otrok v 

svoje pripovedovanje vključi 88 besed, od tega 42 različnih. Povprečna dolžina povedi je 

9,78 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki.  

Kohezivnost 

Večina dogodkov v zgodbi je razporejena linearno, brez tematskih preskokov, vendar na 

nekaterih delih še prihaja do njih: »Skupaj bova napisale novo pismo. In pol je šla sova 

valda v medvedji brlog. In pol je h groznovilci na čajanko pršla sova pa valda veverica.« 

Referenco ohranja z besedno zvezo in pol. Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja 

nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo 

vzročno podredje. 

 

OTROK 2 

Groznovilca je najdla knjigo. Groznovilca je pol brala zgodbe in si je rekla: »Ooo, kako 

dobre so te zgodbe.« Pol je groznovilca povabila živali k sebi pa niso želele pridt. Račka je 

rekla: »Groznovilca, ti si hotla moje perje pult. Kako si lahko taka!« Pol je je bla 

groznovilca žalostna. Samo je pol jih spet povabla. Živali tudi zdej niso prišle h 

groznovilci. Sova je groznovilci pol pomagala napisat pismo, da so pa živali so prišle h 

njej. 

Koherentnost 

Otrok v svoje pripovedovanje vključi misli in čustva junakov ter odnose med njimi: »Pol je 

groznovilca brala zgodbe in so ji zelo všeč«, »Pol je je bla groznovilca žalostna.« Zgodbo 

tako uvrščamo na četrto stopnjo koherentnosti. 

V zgodbi uporabi 78 besed, od tega 39 različnih. Povprečna dolžina povedi je 8,67 besede 

na poved. Temo razvija s petimi dogodki.   
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Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. Otrok v svojem 

pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne izražajo prirednega vezalnega 

priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. Referenco ohranja s ponavljanjem 

prislova pol. Veliko ponavlja tudi besedo groznovilca.  

 

4.7 SEDMA ZGODBA: Groznovilca mora domov 

4.7.1 Vsebina pravljice 

Sova je neke noči opazila žalostno groznovilco, ki ji ni hotela povedati, zakaj je žalostna. 

Naslednji dan je ježu, sovi, polhu in medvedu pokazala pismo, ki ji ga je poslala prababica. 

Sporočila ji je, da se lahko vrne domov, ker je ukrotila južni veter. Groznovilca jim je 

povedala, da jo je prababica pregnala, zato ker je razbila njen čajni servis s tankim robom 

kot papir in s sliko kraljične na dnu. Vsi so jo nagovarjali, da naj ostane, celo jež, vendar je 

preveč pogrešala svoje sestrične in tudi zima se je približevala. Groznovilca je nato 

izkopala svoj zlatnik, vse stvari naložila v čajnik in odletela iz gozda. Na koncu izvemo 

tudi, da ji je bilo ime Ježumila. 

Slika 22: Groznovilca odhaja domov (Bauer, 2012) 
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4.7.2 Priprava 
 

UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 

Otroci pokličejo groznovilco, ki pride v skupino. Vpraša jih, kaj oni mislijo, kako se bo njena 

pravljica končala. 

Napoved besedila 

Groznovilca otrokom nato pove, da jim bo prebrala zadnjo zgodbo z naslovom Groznovilca mora 

domov. V njej bodo izvedeli, zakaj se je morala posloviti od svojih prijateljev iz Hude hoste. 

OSREDNJI DEL 
Interpretacija 

Vprašanja za razumevanje besedila: 

Zakaj je bila groznovilca žalostna? Kaj je pisalo v pismu od prababice? 

Zakaj je morala groznovilca za kazen oditi od doma? Kaj je morala narediti, da se je lahko vrnila? 

Zakaj groznovilca ne more ostati v Hudi hosti? 

Kako je groznovilca odšla iz Hude Hoste? 

Kako je groznovilci ime? Zakaj je živali to zanimalo? 

SKLEPNI DEL 
Poglabljanje doživetja 

Groznovilca vpraša otroke, ali se še spomnijo, katere zgodbe so slišali o njej. Skupaj z njo na 

kratko ponovijo vse zgodbe. Nato dajo groznovilci risbe, ki so jih narisali zanjo, da jih bo lahko 

pokazala svojim sestram in sestričnam. Sledi slovo od glavne junakinje. 
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Slika 23: Pogovor z groznovilco 

 

4.7.3 Eksperimentalne skupine z analizami 

OTROK 1  

Sova je letala in videla, da groznovilca joka. Ona ji ni hotla povedat, zakaj joka. Pol je 

groznovilca pokazala pismo babice. Groznovilca je lahko spet šla domov. Mogla je it zato, 

ker je razbila skodelico za čaj. Zdej je pa ratala prijateljica od južnega vetra in gre lahko 

domov. Takrat je bilo zelo žalostno in so jo prosili, naj ostane. Samo ona ni hotla, zato ker 

je bla kmal zima. Potem se je usedla v zaboj, napihnila balon in odšla. Jež jo je pol še 

uprašu: »Groznovilca, mi bi te radi obiskali. Ali nam poveš, kako ti je ime?« In 

groznovilca je rekla »Ježumila«. Potem je groznovilca odšla in vsi so bili žalostni. 

Koherentnost 

Ocena zgodbe pokaže, da ta spada na najvišjo stopnjo koherentnosti, ker otrok v svoje 

pripovedovanje vključuje vzročno-posledične odnose: »Mogla je it zato, ker je razbila 

skodelico za čaj«, »Samo ona ni hotla, ker je bla kmal zima.« V svojem pripovedovanju 

uporabi 113 besed, od tega 60 različnih. Povprečna dolžina povedi je 8,69 besede na 

poved. Temo razvija s sedmimi dogodki.  
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Kohezivnost 

Večina dogodkov v zgodbi je razporejena linearno, brez tematskih preskokov, na nekaterih 

delih pa še prihaja do tematskih preskokov: »Groznovilca je lahko spet šla domov. Mogla 

je it, zato ker je razbila skodelico za čaj.« Referenco ohranja z uporabo zaimkov (ona, ji, 

jo, mi, te, ti). Vključuje naslednja veznika: posledični priredni veznik zato in vzročni 

podredni veznik ker. 

 

OTROK 2 

Sova je nekega dne letala nad gozdom. Potem je zagledala žalostno groznovilco. Sovi ni 

hotla povedat, zakaj je taka. Potem je groznovilca pokazala pismo, ki ga je napisala njena 

babica. Babica je napisala, da lahko pride domov, ker je ukrotila južni veter. Vsi so hotl, 

da še ostane in so bili žalostni. Groznovilca ni hotla it. Samo je šla, ker je zima prihajala. 

Jež je pa potem reku: »Groznovilca, kako ti je sploh ime?« In tako so vedl, da je 

Ježkomilica. In potem je s košaro odletela iz gozda. 

Koherentnost 

Ocena zgodbe otroka pokaže, da njegovo pripoved uvrščamo na najvišjo stopnjo 

koherentnosti, ker vsebuje vzročno-posledične odnose: »Babica je napisala, da lahko pride 

domov, ker je ukrotila veter«, »Samo je mogla it, ker je zima prihajala.« V svojem 

pripovedovanju uporabi 89 besed, od tega 51 različnih. Povprečna dolžina povedi je 8,09 

besede na poved. Temo razvija s šestimi dogodki. 

Kohezivnost 

Otrok je pripovedoval zgodbo linearno, brez tematskih preskokov. Referenco ohranja s 

ponavljanjem besede groznovilca. Dele zgodbe povezuje z naslednjimi vezniki, tj.: priredni 

posledični veznik zato, podredni vzročni veznik ker, veznik ki in protivni veznik ampak.  
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4.7.4 Zgodbe kontrolne skupine z analizami 

OTROK 1 

Slišala sem, da je groznovilca noge namakala v vodi, in sova si je mislila, da se bo 

prehladila, če bo noge namakala v luži. Groznovilca je pol prebrala pismo. Izvedela je, da 

gre lahko domov. Groznovilca je bila prijazna z vetrom in je pol lahko šla domov. Ježek ni 

hotu, da gre groznovilca domov. Samo groznovilca potem ni mogla več bit v gozdu. 

Prihajala je zima in bi jo zebl. Groznovilca je potem odšla domov v čajniku z balonom. 

Vsem je pomahala in že je ni bilo več. 

Slika 24: Pravljica na temo pravljice Groznovilca priredi knjižno čajanko 

 

Koherentnost 

Otrok zgodbo enostavno časovno niza, zato jo uvrščamo na tretjo stopnjo koherentnosti. V 

svojem pripovedovanju uporabi 88 besed, od tega 45 različnih. Povprečna dolžina povedi 

je 9,78 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki. 

Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov, kar pomeni, da je zgodba 

visokokohezivna. Otrok v svojem pripovedovanju ne uporablja nobenih veznikov, ki ne 

izražajo prirednega vezalnega priredja, in veznikov, ki izražajo vzročno podredje. 

Referenco ohranja s ponavljanjem besede groznovilca.   
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OTROK 2 

Groznovilca je jokala. Sova je potem prispela in jo je potem vprašala: »Groznovilca, zakaj 

jokaš?« In groznovilca ji je rekla: »Babica mi je povedala, da grem spet domov k njej. 

Pogrešam svoje sestrične in zima bo kmalu.« Potem so bili vsi žalostni in so želeli, naj 

groznovilca še ostane. Ona pa ni in je odšla. Jež jo je pa pol še uprašu: 

groznovilcaaaaaaa, ali imaš ti ime? In groznovilca je rekla: »Ježika sem.« 

Koherentnost 

Otrok v zgodbo vključi opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi: »Groznovilca 

je jokala«, »Potem so bili vsi žalostni [..]«, »Pogrešam svoje sestrične«, kar jo uvršča na 

četrto stopnjo koherentnosti. Uporabi 73 besed, od tega 35 različnih. Povprečna dolžina 

povedi je 9,13 besede na poved. Temo razvija s štirimi dogodki. 

Kohezivnost 

Dogodki v zgodbi si sledijo linearno, brez tematskih preskokov. Referenco ohranja z 

uporabo zaimkov (jo, ji, mi, k njej, svoje, ona, jo, ti). V svoje pripovedovanje otrok vključi 

protivni priredni veznik ampak.  
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5 UGOTOVITVE 
 

Dobljeni rezultati kažejo, da motivacijska spodbuda vpliva na zanimanje otrok za 

poslušanje novih poglavij pravljice. Otroci v eksperimentalni skupini so bili pred 

poslušanjem pravljice motivirani z motivacijskimi spodbudami, v kontrolni skupini je bila 

motivacija napoved obravnavanega besedila: »Danes vam bom prebrala pravljico z 

naslovom …«.  

Otroci eksperimentalne skupine so bili na splošno veliko bolj zainteresirani za poslušanje 

novega poglavja kot otroci v kontrolni skupini. Vzrok za tak odziv skupin bi bil lahko v 

uvodni motivaciji, ker je bila ta v kontrolni skupini izpuščena in tako otroci niso bili dovolj 

dobro pripravljeni na obravnavo besedila. Uvodna motivacija je v eksperimentalni skupini 

pozitivno vplivala na njihovo doživljanje, domišljijo in razmišljanje. Otroci kontrolne 

skupine so pri pripovedovanju potrebovali veliko več spodbude kot otroci v 

eksperimentalni skupini.  

Otroci v eksperimentalni skupini so vsak dan spraševali, kdaj bomo spet brali pravljico 

Groznovilca v Hudi hosti. Če kak dan zgodbe nismo brali, so vedno spraševali, zakaj danes 

ne beremo pravljice. Otroci so verjeli, da je groznovilca res živa, in so proti koncu projekta 

začeli spraševati, kdaj jih bo groznovilca prišla obiskat. V primerjavi z velikim 

zanimanjem otrok eksperimentalne skupine otroci kontrolne skupine niso pokazali tako 

velikega zanimanja za poslušanje pravljice. Skoraj nikoli niso vprašali, kdaj bomo spet 

brali pravljico, tudi niso dobili ideje, da je groznovilca živa in da jih bo prišla obiskat. 

Dobljeni rezultati kažejo tudi, da otroci pripovedujejo drugačne zgodbe, kadar imajo 

motivacijsko spodbudo v primerjavi z zgodbami, ko te spodbude nimajo.  

Po analizi in oceni vseh zgodb eksperimentalne in kontrolne skupine ugotavljamo, da 

lahko dvanajst zgodb uvrstimo na tretjo stopnjo koherentnosti, štirinajst zgodb na četrto 

raven koherentnosti in dve zgodbi na najvišjo stopnjo koherentnosti.  

V eksperimentalni skupini dve zgodbi uvrščamo na tretjo raven koherentnosti, deset zgodb 

na četrto raven koherentnosti in štiri zgodbe na najvišjo stopnjo koherentnosti.  
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V kontrolni skupini deset zgodb uvrščamo na tretjo stopnjo koherentnosti in štiri zgodbe na 

četrto raven koherentnosti. Noben otrok kontrolne skupine ni pripovedoval zgodbe pete 

stopnje koherentnosti. 

Dobljeni rezultati koherentnosti zgodb otrok eksperimentalne in kontrolne skupine nam 

pokažejo, da motivacijska spodbuda vpliva na koherentnost. Otroci v eksperimentalni 

skupini so pripovedovali bolj koherentne zgodbe, saj so v več primerih v svoje 

pripovedovanje vključili vzročno-posledične odnose ter misli in čustva junakov.  

V naši raziskavi ugotavljamo, da motivacijska spodbuda vpliva na kohezivnost zgodbe 

otrok. Po analizi in oceni zgodb eksperimentalne in kontrolne skupine ugotavljamo, da v 

eksperimentalni skupini v dveh zgodbah delno še prihaja do tematskih preskokov, ki se ne 

pojavljajo skozi celotno pripovedovanje otrok, preostale zgodbe pa so brez tematskih 

preskokov. V kontrolni skupini v eni zgodbi skozi celotno zgodbo prihaja do tematskih 

preskokov, v šestih zgodbah pa še prihaja do delnih tematskih preskokov.  

V dvanajstih zgodbah otroci referenco ohranjajo s pomočjo zaimkov, z nadpomenkami, s 

podpomenkami …, v šestnajstih zgodbah pa referenco ohranjajo z dobesednim 

ponavljanjem. V eksperimentalni skupini so otroci v osmih zgodbah referenco ohranjali z 

zaimki, nadpomenkami, s podpomenkami …, v šestih zgodbah pa so referenco ohranjali z 

dobesednim ponavljanjem časovnih prislovov pol, potem ter veznika in. V kontrolni 

skupini so otroci v štirih zgodbah referenco ohranjali s pomočjo zaimkov, z 

nadpomenkami, s podpomenkami …, v desetih zgodbah pa so referenco ohranjali z 

dobesednim ponavljanjem prislovov pol, potem, besedo in pol ter z besedo groznovilca.  

 
Tabela 1: Število vseh besed 

ŠTEVILO VSEH BESED 
Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 
Otrok 1 Otrok 2 Otrok 1 Otrok 2 

86 84 82 67 
117 96 81 73 
114 103 84 77 
97 96 96 79 
116 95 79 76 
118 96 78 78 
113 89 88 73 
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Tabela 2: Statistična analiza zgornjih podatkov 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

M 101,43 79,36 

SD 11,99 7,00 

 
Tabela prikazuje število vseh besed eksperimentalne in kontrolne besede, ki so jih otroci 

uporabili v svojih zgodbah. Rezultati kažejo, da se zgodbe otrok glede na motivacijsko 

spodbudo razlikujejo v številu uporabljenih besed. Otroci eksperimentalne skupine so v 

povprečju uporabili 101,43 besede, otroci kontrolne skupine pa 79,36 besede.  

Tabela 3: Število različnih besed 

ŠTEVILO RAZLIČNIH BESED 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Otrok 1 Otrok 2 Otrok 1 Otrok 2 

45 38 36 31 

52 50 44 43 

49 46 40 33 

54 50 41 40 

58 47 37 37 

54 48 42 39 

60 51 45 35 

 
Tabela 4: Statistični prikaz zgornjih podatkov 

 
Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

M 50,14 38,79 

SD 5,54 4,15 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da motivacijska spodbuda vpliva na število različnih besed, 

ki jih otroci uporabijo v svojem pripovedovanju. Otroci eksperimentalne skupine so 

povprečno uporabili 50,14 različne besede, otroci kontrolne skupine pa 38,79 besede. 
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Tabela 5: Povprečna dolžina povedi 

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Otrok 1 Otrok 2 Otrok 1 Otrok 2 

8,60 9,33 8,20 8,38 

9,75 9,60 9,00 9,13 

9,50 10,30 9,33 9,63 

9,70 9,60 8,73 9,89 

9,67 9,50 9,88 8,56 

9,83 9,60 9,78 8,67 

8,69 8,09 9,78 9,13 

 
Tabela 6: Statistični prikaz zgornjih podatkov 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

M 9,41 9,15 

SD 0,57 0,58 

 
Rezultati, ki so prikazani v tabeli zgoraj, nam pokažejo, da motivacijska spodbuda ne 

vpliva bistveno na povprečno dolžino povedi. V povedih eksperimentalne skupine je 

povprečna dolžina 9,41 besede, v povedih kontrolne skupine pa 9,14 besede.  

Tabela 7: Število prepoznanih dogodkov 

ŠTEVILO PREPOZNANIH DOGODKOV 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Otrok 1 Otrok 2 Otrok 1 Otrok 2 

4 4 4 4 

7 7 5 5 

5 5 5 3 

5 5 4 5 

8 7 6 5 

6 6 4 5 

7 6 4 4 
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Tabela 8: Statistični prikaz zgornjih podatkov 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

M 5,86 4,5 

SD 1,23 0,76 

Iz tabele je razvidno, da motivacijska spodbuda vpliva na število prepoznanih dogodkov v 

zgodbi. Otroci eksperimentalne skupine so v povprečju prepoznali 5,68 dogodka, otroci 

kontrolne skupine pa 4,50 dogodka. 

Tabela 9: Število veznikov 

ŠTEVILO VEZNIKOV 

Vezniki Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

 Otrok 1 Otrok 2 Skupaj Otrok 1 Otrok 2 Skupaj 

zato 1 1 2 / / / 

ker 1 1 2 / / / 

ampak 3 4 7 3 1 4 

saj 1 / 1 / / / 

Skupno št. 

veznikov 
6 6 12 3 1 4 

SD 1,00 1,73 2,71 1,5 0,5 2,00 

Iz tabele razberemo, da motivacijska spodbuda vpliva na število uporabljenih veznikov. 

Otroci eksperimentalne skupine so uporabili dvanajst veznikov, otroci kontrolne skupine 

pa štiri veznike. V obeh skupinah je bil veznik ampak največkrat uporabljen.  

72 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Berčič; diplomsko delo 

6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

V vrtcu se vzgojiteljice pri izbiri pravljic za otroke v svojih skupinah vse prepogosto 

osredinjajo na že izoblikovane sezname in okvire, iz katerih ne znajo izstopiti. Zato smo se 

odločili, da otrokom v vrtcu predstavimo nekaj novega, in sicer zgodbo Groznovilca v 

Hudi hosti. Pravljica je otroke pritegnila in je bila spodbudna podpora za njihovo razvijanje 

pripovedi.  

V raziskavi smo se osredinili na pripovedi otrok, jih analizirali in ocenili na osnovi 

izdelanih kriterijev za ocenjevanje koherentnosti in kohezivnosti zgodbe ter kriterijev za 

ocenjevanje števila besed, števila različnih besed, povprečne dolžine povedi, števila 

prepoznanih dogodkov in števila veznikov. 

Na prvo raziskovalno vprašanje, tj. kakšna je koherentnost pripovedovanja otrok zgodbe v 

eksperimentalni skupini otrok in kakšna v kontrolni skupini, odgovarjamo, da smo po 

analizi in oceni koherentnosti zgodb eksperimentalne skupine ugotovili, da je koherentnost 

zgodb v eksperimentalni skupini višja kot v kontrolni skupini, ker je več otrok 

eksperimentalne skupine pripovedovalo zgodbe na četrti in peti ravni koherentnosti kot v 

kontrolni skupini.  

Na drugo raziskovalno vprašanje, tj. kakšna je kohezivnost pripovedovanja otrok zgodbe v 

eksperimentalni skupini otrok in kakšna v kontrolni skupini, odgovarjamo, da je 

kohezivnost zgodb otrok v eksperimentalni skupini višja kot kohezivnost zgodb v kontrolni 

skupini, ker je v eksperimentalni skupini več otrok referenco ohranjalo s pomočjo 

zaimkov, nadpomenk in podpomenk kot v kontrolni skupini.  

Na tretje raziskovalno vprašanje, tj. ali motivacijska spodbuda vpliva na objektivne 

kriterije, kot so: vse besede, različne besede, število prepoznanih dogodkov v zgodbi in 

vezniki, odgovarjamo pritrdilno, ker motivacijska spodbuda vpliva na zgornje kriterije. Iz 

zgornjih tabel je razvidno, da so otroci eksperimentalne skupine v svoje pripovedi v 

povprečju vključili več besed, posledično pa so uporabili tudi več različnih besed kot otroci 

kontrolne skupine. V eksperimentalni skupini so bile povedi v povprečju daljše kot v 

kontrolni skupini, saj so otroci v eksperimentalni skupini v svojih pripovedih uporabili tudi 

več besed. 
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Tudi število uporabljenih veznikov in število prepoznanih dogodkov sta bili v 

eksperimentalni skupini večji kot v kontrolni skupini. Ugotavljamo, da motivacijska 

spodbuda ne vpliva bistveno na povprečno dolžino povedi. 

Pri eksperimentalni empirični raziskavi smo si zastavili hipotezo, v kateri smo 

predpostavljali, da bodo zgodbe otrok eksperimentalne skupine dosegale višjo stopnjo 

koherentnosti kot zgodbe otrok kontrolne skupine. To hipotezo lahko potrdimo, ker so 

otroci eksperimentalne skupine v večini pripovedovali bolj koherentne zgodbe kot v 

kontrolni skupini.  

Drugo hipotezo, s katero smo predpostavljali, da bodo zgodbe otrok eksperimentalne 

skupine dosegale višjo stopnjo kohezivnosti kot zgodbe kontrolne skupine, lahko potrdimo, 

ker so bile zgodbe otrok eksperimentalne skupine bolj kohezivne kot zgodbe otrok 

kontrolne skupine.  

Iz izkušenj, ki sem jih pridobila pri raziskavi, lahko potrdim, da so otroci ob dobri 

motivacijski spodbudi zelo motivirani za poslušanje nove pravljice. Kadar jim je pravljica 

zanimiva, je njihova pozornost usmerjena v samo doživljanje zgodbe, lažje pa se tudi 

poistovetijo s pravljičnimi junaki. Takrat si zapomnijo tudi več podrobnosti in 

pripovedujejo daljše zgodbe.  

Ugotovila sem tudi, da je lahko za otroke že dejstvo, da bodo v naslednjih zgodbah 

nastopali isti pravljični junaki, na neki način lahko motivacijska spodbuda, saj jih 

spremljajo skozi daljše časovno obdobje. Književni junaki tako postanejo del njih in zato 

lahko tudi oživijo. 

Rezultati raziskave bi bili oprijemljivejši, če bi bila raziskava narejena na večjem vzorcu. 

Dobljenih rezultatov zato ne moremo posploševati na populacijo predšolskih otrok, starih 

5–6 let.  
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