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POVZETEK  

 

V diplomskem delu se osredotočam na obravnavo desetih ljudskih pravljic sodobne 

slovenske mladinske avtorice Anje Štefan iz zbirke Za devetimi gorami: slovenske 

ljudske pravljice. 

Namen diplomskega dela je bilo s skupino otrok, starimi od štiri do šest let z 

opazovanjem z udeležbo in polstrukturiranim intervjujem ugotoviti, kako otroci 

razumejo vsebino ljudske pravljice in kako sprejmejo pravljico ob 

branju/pripovedovanju. S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotavljala 

mnenja/stališča vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o obravnavi ljudskih pravljic, kako 

pogosto vzgojiteljice oziroma vzgojitelji otrokom predstavijo avtorsko in ljudsko 

pravljico ter katero tehniko posredovanja zgodbe največkrat uporabijo.  

 

Ugotovila sem, da otroci razumejo vsebino ljudske pravljice, vendar se je treba z njimi 

pogovoriti o vsebini in sporočilu pravljice. Ugotovila sem tudi, da vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji obravnavi ljudskih pravljic pripisujejo velik pomen zaradi bogastva 

slovenskega izročila in prenašanja iz roda v rod, da večina vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev otrokom večkrat predstavi avtorsko pravljico kot ljudsko in da v svoje 

vzgojno delo vključujejo vse tehnike posredovanja zgodbe (branje, branje ob 

ilustracijah, pripovedovanje ob ilustracijah, pripovedovanje z lutko in pripovedovanje 

na pamet).  

 

Ključne besede: branje, pripovedovanje, Anja Štefan, ljudska pravljica, zbirka Za 

devetimi gorami 

  



 

 

ABSTRACT  

 

In the graduation thesis, I focus on the discussion of the ten folk tales of the 

contemporary Slovene youth author Anja Štefan from the collection Za devetimi 

gorami: slovenske ljudske pravljice.  

The purpose of the thesis was to establish children’s understanding of the folk tale’s 

content, and the way they accept the fairy tale by reading or narrating. The research 

included children aged from four to six years, and the methods of observation with 

attendance and semi-structured interview were used. With the questionnaire, I 

established opinion/point of view of educators about the discussion of the folk tales: 

how often educators present authorial and folk tale, and which technique of passing the 

story they use mostly.  

 

I established that children understand the content of the folk tale, but it is necessary to 

discuss the content and the message of the fairy tale. Furthermore, I established that 

educators place great importance to the discussion of folk tales due to the richness of 

Slovene tradition and passing it on from one generation to another. What is more, the 

majority of the educators repeatedly present authorial fairy tale as a folk tale, and they 

include all techniques of discussing a story in their work (reading, reading by 

illustrations, narrating by illustrations, narrating with puppets, narrating by heart).  

 

Key words: reading, narrating, Anja Štefan, folk tale, collection Za devetimi gorami  
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1 UVOD  

Diplomsko delo z naslovom Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan: Za devetimi gorami 

v predšolskem obdobju je razdeljeno na teoretični in empirični del. 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na definicijo in klasifikacijo pravljice ter 

zgodovino pravljice. Predstavila sem tudi pripovedovanje, pripovedovalski festival, 

zapisovanje pravljic, pomen branja/pripovedovanja ter življenje in delo sodobne 

slovenske mladinske avtorice Anje Štefan. Zadnje poglavje v teoretičnem delu govori o 

zastopanosti ljudske pravljice v Kurikulu za vrtce in v priročniku Otrok v vrtcu. 

V empiričnem delu sem obravnavala deset ljudskih pravljic iz zbirke Za devetimi 

gorami: slovenske ljudske pravljice s skupino otrok, starimi od štiri do šest let. S tem 

sem želela ugotoviti, kakšen je odziv otrok glede na to, ali se pravljico bere ali 

pripoveduje in kako otroci sprejemajo vsebino ljudske pravljice. S pomočjo anketnega 

vprašalnika sem želela ugotoviti, kakšen pomen vzgojiteljice oziroma vzgojitelji 

pripisujejo ljudski pravljici in v kolikšni meri je ljudska pravljica zastopana v vrtcu. 

 

Za naslov in temo diplomskega dela sem se odločila zato, ker me zanima obravnava 

kakovostnih otroških in mladinskih knjig ter avtorjev.  
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 Definicija pravljice 

Pripovedovanje je prisotno v terminih, s katerimi različni narodi poimenujejo pravljico. 

Iz besede pripovedovanje izhaja ruski (tako skazka) ter beloruski in ukrajinski termin 

(kazka). Z glagolom pripovedovati so povezane nemška beseda Marchen, francoska 

conte in angleška tale (Medved Udovič, 2006). 

Iz oblik glagolov rekanja izhajajo izrazi pravljica, pripovedka in povest (Propp, 2005). 

Pravljica je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljena kot »pripoved, v 

kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari, in v kateri navadno 

zmaga dobro«. 

V Leksikonu Cankarjeve založbe (2003) najdemo pod geslom pravljica, da je »krajša 

pripoved v prozi, lahko tudi v verzih, zasnovana predvsem na domišljiji«. 

2.2 Klasifikacija pravljice 

Obstaja veliko klasifikacij pravljic. Na osnovi različnih teorij in klasifikacij sem izbrala 

model klasifikacije pravljice po Vladimirju Proppu.  

Vladimir Propp v Morfologiji pravljice (2005) zapiše, da je najbolj običajna delitev 

pravljic na: 

- pravljice s čudežno vsebino, 

- realistične pravljice in 

- živalske pravljice. 

2.3 Zgodovina pravljic  

Monika Kropej v knjigi Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja (2008) piše o 

tem, da je Janez Vajkard Valvazor med prvimi, ki je pisal o bajeslovju in to vključil v 

svoje delo Slava vojvodine Kranjske. 

Konkretnejša pričevanja in navedbe ljudskih pripovedk prinaša Slava vojvodine 

Kranjske, ki jih je Janez Vajkard Valvazor jemal kot zgodbe o resničnih dogodkih. Tudi 

pridigar Janez Svetokriški v svojih pridigah omenja in navaja zgodbe iz ljudske proze 

(Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972). 
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Ljudske pesmi in bajeslovno ljudsko izročilo je zbiral tudi Valentin Vodnik v svojih 

učbenikih (Kropej, 2008). 

Matevž Ravnikar – Poženčan (1802 1864) je prvi, ki je poleg ljudskih pesmi zapisoval 

tudi pravljice in pripovedke. Ljudsko prozo sta zbirala tudi Emil Korytko in Vraz. Nekaj 

gradiva je Matevž Ravnikar – Poženčan objavil v Danici Ilirski (1842), Novicah (1846) 

in Slovenskem glasniku (1859), ostalo neobjavljeno gradivo je ohranjeno v rokopisu 

(prav tam). 

Janez Primic je skupaj z Urbanom Jarnikom pozval k zbiranju ljudskega izročila (prav 

tam).  

Josip Pajek in Ivan Navratil sta zbrala gradivo slovenskega naroda o vraževerju in 

verovanju. V monografiji Črtice iz duševnega žitka štajerskih Slovencev je Josip Pajek 

predstavil stara verovanja in pripovedno izročilo, Ivan Navratil pa je na temo Slovenske 

narodne vraže objavljal prispevke (prav tam). 

V avstro-ogrski monarhiji so v tem času začele izhajati številne zbirke ljudskih pravljic 

in povedk, ki so prinašale tudi slovensko izročilo (prav tam). 

Kar zadeva zapisovanje ljudskega pripovedništva sredi in v drugi polovici 19. stoletja, 

je strokovno najbolj izpopolnjeno delo Matije Valjavca, ki je bil naš prvi fonetično 

natančen zapisovalec. Fran Miklošič ga je naučil znanstvene metode zapisovanja. 

Valjavec je zbral ljudsko izročilo o zvezdah, volčjem pastirju, rojenicah in sojenicah ter 

številne pravljice in pripovedke (prav tam). 

Poleg Matije Valjavca sta k večji spremembi pripomogla tudi Matija Majar – Ziljski in 

Janez Trdina (prav tam). 

Jakob Kelemina je objavil prvo zbirko slovenskih bajk in pripovedk z naslovom Bajke 

in pripovedke slovenskega ljudstva, ki so še danes edina splošna zbirka povedk pri nas 

(Kropej, 1995). Slovenske mitološke like je v uvodu razdelil v pet skupin. Med 

omenjenimi liki so tudi Peter Klepec, Pehta, Jaga baba, Perica, Lepa Vida, Kralj Matjaž 

in Martin Krpan (Kropej, 2008). 

Po drugi svetovni vojni se je z ustanovitvijo Komisije za slovensko narodopisje na 

pobudo njenega ustanovitelja Ivana Grafenauerja začelo znanstveno raziskovanje 

ljudskega izročila. Nastajal je pomemben arhiv za ljudsko slovstvo in šege (prav tam).  

Grafenauerjevo delo je nadaljeval Milko Matičetov, ki je z nekaterimi deli bistveno 

prispeval k poznavanju slovenskih mitoloških korenin. Pozornost je posvečal 

pripovedovalcem in okolju, v katerem pripoved nastaja (prav tam). 
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Marija Stanonik je v zbirki Glasovi zbrala veliko pripovednega gradiva. Gradivo je 

zbiralo veliko število zapisovalcev v različnih slovenskih pokrajinah. V zbirki je doslej 

izšlo že več kot triintrideset knjig (prav tam). 

2.4 Pripovedovanje 

»Pripovedovanje je besedno tkanje, ki sega od opisovanja preprostih vsakodnevnih 

pripetljajev do razpredanja prekrasnih dolgih ljudskih čudežnih pravljic« (Štefan, 2009, 

str. 43). 

Ljoba Jenče (2006) piše o družabnem dogodku. Ta družabni dogodek sta v preteklosti 

predstavljala predvsem poslušanje in pripovedovanje pravljic. Pravljice so si 

pripovedovali ob zimskih večerih, ko so na ognjišču črne kuhinje kurili ogenj in si 

kuhali močnik. Otroke so s pravljicami učili, kaj je prav in kaj ni, ter jih pripravljali na 

življenje. Danes zgodbe največkrat zaživijo kot obujanje spominov. 

Ljudska pravljica je »nastala tako, da se je zgodba oblikovala in spreminjala, ko so jo 

različni odrasli pripovedovali drugim odraslim in otrokom vseh vrst. Vsak 

pripovedovalec je med pripovedovanjem iz zgodbe izpuščal nekatere elemente in ji 

dodajal nove, da bi jo napravil bolj smiselno zase in za poslušalce, ki jih je dobro 

poznal. Odrasli pripovedovalec se je, ko je pripovedoval otroku, odzval na tisto, kar je 

slutil iz otrokovih reakcij« (Bettelheim, 1999, str. 215). 

Človeka pripovedovanje spremlja že več tisočletij. Pripovedovanje po izvoru pripada 

ustnemu izročilu. Pisave takrat še niso poznali, zato so se vsa besedna sporočila 

prenašala le s pripovedovanjem (Štefan, 2003). 

Avtorica Anja Štefan v članku z naslovom Pripovedovanje v družinskem krogu piše, da 

pripovedovanje ni govorjenje na pamet, saj so ljudske pripovedi živele že mnogo prej. 

Ljudskih pripovedi so se ljudje učili tako, da so jih, ko so jih slišali od nekoga, ob 

naslednji priložnosti povedali naprej. Povedali so tisto, kar jim je bilo všeč. Zgodbe, ki 

so jih ljudje pripovedovali, niso mogli dobesedno ponoviti, saj jo je ob vsakem 

pripovedovanju pripovedovalec povedal malo drugače (Štefan, 2009). 

Zgodbe, ki jih pripovedujemo, živijo tako, kot jih pripovedovalec pripoveduje – skozi 

izbiro besed, njegovo barvo in moč glasu ter skozi njegove geste in mimiko. Zgodbe so 

vsakič malo drugačne, saj pripovedovalec ne govori na pamet. Na pripoved vplivajo 

tudi pripovedovalčevo razpoloženje, okoliščine in pozornost poslušalcev. 
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Pripovedovanje ni samo posredovanje zgodbe, ampak pripoved zares zaživi, ko jo 

pripovedovalec zares nameni tistim, ki so takrat okrog njega (Štefan, 2003). 

Ljudske pravljice so zelo bogate s sporočili. Pravljice nam razkrivajo različne pomene. 

Vsak posameznik bo pravljico razumel po svoje. Otrok jo bo pri štirih letih razumel 

čisto drugače kot pri šestih letih, vendar mu bo pravljica vseeno zanimiva (Matko 

Lukan, 2009). 

Ob poslušanju pravljice otroci prepoznajo tudi čustva, ki jih doživljajo sami. Otrok se 

nauči različnih načinov reševanja problemov in sočutja. S pravljico se dotaknemo 

otrokove zavesti in podzavesti, razvijamo pa tudi njegovo domišljijo (prav tam). 

Pri pripovedovanju je najbolj tesen stik iz oči v oči. Stika z očmi ne morejo nadomestiti 

nobeno še tako dovršeno branje, slika s televizije ali zvok. Pri branju smo vezani na 

knjigo, na tiskane besede, stavke in odstavke. Medtem ko beremo, svojih poslušalcev ne 

vidimo, ne moremo spremljati odzivov in se jim ne moremo prilagoditi ter nanje 

vplivati. Pri pripovedovanju nismo vezani na stavke in odstavke, pripovedovanje je 

spontano. Pripovedovalec svoje poslušalce vidi, jih opazuje in se lahko v trenutku 

prilagodi odzivom. Zgodbo tako lahko skrajša, razširi, jo prekine itd. Pripovedovalec 

svoje pripovedi, če bo le šlo, ne bo prekinjal sredi zgodbe, da bi npr. utišal kakšnega 

otroka in pojasnil kakšno manj običajno besedo. Manj običajne besede bo 

pripovedovalec razložil na koncu pripovedi ali jih opisal že med pripovedjo (Šircelj, 

Kobe, Gerlovič, 1972). 

Pomembno je, da pripovedovalec pripoveduje jasno in razumljivo, njegov glas pa ne 

sme zveneti monotono, dolgočasno in utrujeno. Tudi hitrost pripovedovanja je 

pomembna. Odvisna je od dogajanja in vzdušja v zgodbi. Pripoved naj bo umirjena, saj 

lahko prehitro pripovedovanje otroke zmede in s tem pripomore, da si otroci 

izoblikujejo napačne predstave o poteku dogajanja. Strah, da bi pozornost poslušalcev 

upadla, največkrat pripelje k prehitremu pripovedovanju. Pripoved naj ne bo preglasna, 

ampak polglasna. Glasnost pripovedi določajo tudi značaji junakov in dogajanje v 

pripovedi. Pripovedovalec vsaki osebi iz pravljice določi barvo ali lego glasu, s 

pomočjo katerih bo otrok vedel, kateri osebi pripada. Pripovedovanje je odvisno od 

pripovedovalčeve zavzetosti, od njegovega odnosa do otrok in do zgodb, ki jih želi 

pripovedovati (prav tam). 

Pri pripovedovanju je pomembno, da smo sproščeni in spretni, da zgodbi dodajamo 

lastno doživljanje. Pripovedujmo zgodbe ali pripovedi, ki se jih spomnimo iz otroštva, 
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oziroma tiste, ki so se nas na kakršen koli način dotaknile oziroma so nam všeč (Štefan, 

2009). 

Pred pripovedovanjem si poiščemo primeren prostor. Pri pripovedovanju bodimo 

pozorni na to, da pripovedujemo tiste pravljice, ki so nam všeč, ki se nas dotaknejo in 

nosijo v sebi kakšno modrost ali duhovitost. Pripovedovanje je dejavnost, pri kateri se 

pri otrocih postopoma razvije zbranost (Štefan, 2009). 

Otrok branje in pripovedovanje doživlja z vsemi čutili. Otrok pri osebi, ki mu bere ali 

pripoveduje, ne vidi le obraza, ampak tudi držo in mimiko telesa (Dolinšek – Bubnič, 

1999). 

V članku Pripovedovanje kot jezikovno iskanje (2006) Anja Štefan piše o tem, da se 

tiste pripovedi, ki jih izbere za pripovedovanje, ne uči na pamet. Ko zgodbo izbere, si 

zapiše osnovni potek dogajanja, potem to ponovi in zgodbo dodela na vsebini in 

jezikovno oblikuje. V članku omeni tudi, da se mora pripovedovalec odločiti, kakšen bo 

njegov jezik pripovedovanja, kako bo s pojmi, narečnimi besedami, premim govorom 

ipd. Avtorica na jeziku gradi že nekaj let. »Sama ga že leta gradim z željo, da bi bil 

preprost (kot je to ljudski pripovedi lastno), a hkrati močan, zvočno lep, po besedišču 

ustrezen vsebini, ki jo govorim, primeren okoliščinam, v katerih nastopam, in meni 

sami po koži. Pravzaprav ga ne dodeljujem le zaradi pripovedovanja in skozi 

pripovedovanje – vse moje delo je povezano z jezikom in delo na enem področju vpliva 

na delo na drugem in ga podpira. Ko pišem, poslušam svoj jezik in prebiram besede, 

pozorna sem na njihov zvok in ritem, ki ga gradijo. Ko prevajam tuje ljudske pripovedi, 

ravno tako. Ko urejam ali prepisujem pristne zapise slovenskih ljudskih pripovedi, sem 

seveda pozorna na zgodbe, a tudi na to, kako so povedane, kako so jih ubesedovali 

različni ljudski pripovedovalci« (str. 126). 

2.5 Pripovedovalski festival  

»Leta 1998 je zasnovala Pripovedovalski festival Pravljice danes, ki ga s tričlansko 

ekipo vodi še zdaj« (Horvat, 2014). Program skupaj z Anjo Štefan vodita še Irena 

Matko Lukan in Alenka Veler. Festival se je najprej imenoval Pravljični maraton, leta 

2004 pa se je preimenoval v pripovedovalski festival Pravljice danes. Iz Cankarjevega 

doma se je razširil še v druge kulturne ustanove v Ljubljani in po Sloveniji. Dogodki so 

bili na začetku namenjeni predvsem otrokom, danes pa festival ponuja veliko dogodkov, 
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ki so namenjeni tako otrokom kot odraslim (Pridobljeno s 

http://www.pravljicedanes.si/index.php/zgodovina-festivala/, 20. 3. 2015). 

2.6 Zapisovanje pravljic 

Pravljice so v drugi polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja začele zbrati, zapisovati 

in pisati tudi slovenske avtorice. To so: Josipina Turnograjska, Pavlina Pajk, Luiza 

Pesjak, Marica Nadlišek Bartol, Manica Koman, Lea Fatur, Vida Jeraj, Elza Lešnik, 

Sonja Sever, Marica Gregorič Stepančič, Ljudmila Prunk idr. (Blažić, 2013). 

Kristina Brenk (pisateljica in prevajalka), ki je zasnovala in urejala tudi več odličnih 

knjižnih zbirk za otroke, je na področju pravljice po letu 1950 odigrala izjemno 

pomembno vlogo. Leta 1956 je zasnovala knjižno zbirko Zlata ptica. V zbirki je pester 

izbor ljudskih pripovedi z vsega sveta. Zbirka je dobila ime po istoimenski slovenski 

ljudski pravljici, katere zaščitni znak so postale ilustracije akademske slikarke Ančke 

Gošnik Godec (prav tam). 

 

Precejšnja raziskovala pozornost je bila pravljici posvečena po letu 1980 v času 

sodobne slovenske književnosti. Preučevale so jo: Alenka Goljevšček, Marjana Kobe, 

Monika Kropej, Martina Piko Rustija, Marija Stanonik, Mirjam Mencelj, Anja Štefan in 

druge raziskovalke (prav tam). 

2.7 Pomen branja/pripovedovanja  

Za branje z otrokom je pomembno, da si vzamemo čas. Ravno tako si ga moramo vzeti 

za pogovor o prebrani zgodbi in za nadaljnje dejavnosti (Dolinšek – Bubnič, 1999). 

Pri pogovoru z otrokom o prebrani zgodbi odrasli izražamo tudi svoje občutke, mnenja, 

razmišljanje. Otroka spodbujamo k pogovoru s tem, da ga sprašujemo z vprašanji: 

Kdaj? Kaj? Kje? Zakaj? Spodbudimo ga tudi, da otrok sam sprašuje in razlaga potek 

zgodbe. Takšno branje imenujemo dialoško ali razgovorno branje. Pogovor med 

odraslim in otrokom o prebrani zgodbi velikokrat steče kar sam od sebe. Ob dialoškem 

branju se otrok nauči novih besed in tvorjenja stavkov (Matko Lukan, 2009). 

Otroci se pri branju in pripovedovanju različno odzivajo. Otroku se ob poslušanju 

spreminja tudi ritem dihanja. Prevzame pa lahko tudi ritem dihanja, držo in mimiko 

pripovedovalca. Občutja, ki jih otroci doživljajo ob poslušanju, se ne končajo tisti 

http://www.pravljicedanes.si/index.php/zgodovina-festivala/
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trenutek, ko pripovedovalec konča s pripovedjo ali zapre knjigo, temveč so v njem še 

nekaj časa navzoča (prav tam). 

Branje otroku lahko poteka kadar koli in kjer koli. Beremo mu, ko si on to zaželi ali pa, 

ko si sami zaželimo tovrstnega stika z njim. Ob posebnih trenutkih in priložnostih lahko 

vzgojitelji v skupini pripravijo primerno praznično vzdušje, obiščejo lahko knjižnico, se 

v njej udeležijo ur pravljic in povabijo v skupino otroke iz druge skupine (prav tam). 

2.8 Življenje in delo Anje Štefan  

Slika 1: Anja Štefan 

 

Vir: http://www.delo.si/clanek/144796 

 

Pisateljica, pesnica in pravljičarka Anja Štefan se je rodila 2. aprila 1969 v Šempetru pri 

Gorici. V drugem razredu osnovne šole je napisala svoje prve pesmi, ki jih je zapisovala 

v koledar. Koledar se je ohranil vse do danes (Kristan, 2010). 

Anja Štefan je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala slovenistiko in anglistiko, 

kasneje je opravila tudi magisterij iz folkloristike. Poleg pisanja pesmi, pravljic, ugank 

in priredb ljudskih pripovedi se je ukvarjala tudi z raziskovanjem slovenskega 

pripovednega izročila. Posebno pozornost je posvetila predvsem gradivu, ki ga je zbiral 

Milko Matičetov (Horvat, 2014). 

Starša sta avtorici v otroštvu pripovedovala zgodbe iz njunega otroštva in življenja 

njihovih prednikov, njej pa pripovedovanje pravljic predstavlja največji izziv (Mršnik, 

2006). 

Pravljic je napisala zelo malo. Njene najboljše pravljice so tiste, ki so nastale zvečer, ko 

je pripovedovala zgodbe svojim otrokom. Ko je pravljico večkrat pripovedovala, jo je 

http://www.delo.si/clanek/144796
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tudi spreminjala, ji dodajala in odvzemala. Na ta način je nastala pravljica Bobek in 

barčica (prav tam). 

Pravljice pripoveduje v vrtcih in šolah, vodi pa tudi seminarje (prav tam). 

Z zbiranjem ljudskih pravljic se je ukvarjala največ v času, ko je izbirala gradivo za 

knjigo z naslovom Za devetimi gorami (Horvat, 2014). 

 

Slika 2: Naslovnica zbirke pravljic Za devetimi gorami 

 

Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=4275 

 

V zbirko pravljic je uvrstila 54 slovenskih ljudskih pripovedi. Gradivo za zbirko, ki je 

nastajala več kot deset let, je iskala v rokopisnih zvezkih in trakovih dr. Milka 

Matičetovega. Pregledovala je knjige dr. Marije Stanonik iz zbirke Glasovi, 

povpraševala po šolah in knjižnicah, iskala po različnih lokalnih objavah, na domu 

obiskovala folklorne pripovedovalce in nekaj folklornih pripovedi posnela tudi sama 

(Štefan, 2010). 

Folklorne pripovedi je posnela okoli Mokronoga, v Zatolminu, v Benečiji, Kranjski 

gori, na Notranjskem in v Šentvidu pri Stični, vendar je v knjigo uvrstila zelo malo od 

zbranega gradiva (Horvat, 2014). 

Pri oblikovanju knjige je ugotovila, da ima iz nekaterih delov Slovenije manj gradiva, 

zato je gradivo intenzivnejše iskala po terenu. Iskala je pri poslušalcih na nastopih, v 

muzejih pri etnologih in spraševala svoje znance (prav tam). 

Več kot tretjino slovenskih ljudskih pripovedi je v zbirki Za devetimi gorami objavila 

prvič. V zbirki so predstavljene najprej živalske pravljice, nato daljše pripovedi in na 

koncu čudežne pravljice. Živalske pravljice so primerne za najmlajše bralce, ostale pa 

za starejše otroke (Jamnik, 2011). 

http://www.bukla.si/?action=books&book_id=4275
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Za svoja dela je Anja Štefan prejela tudi nekaj nagrad. Leta 2001 je prejela Levstikovo 

nagrado za zbirko Melje, melje mlinček, leta 2007 pa za zbirko Kotiček na koncu sveta. 

Obe nagradi je prejela skupaj z ilustratorko Marjanco Jemec Božič. Za delo Sto ugank 

je leta 2007 prejela nagrado za izvirno slovensko slikanico (Kristan, 2010). 

2.9 Dela Anje Štefan  

Slikanice:  

 Čmrlj in piščalka (1998) 

 Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč (1999) 

 Lešniki, lešniki (2000) 

 Bobek in barčica (2005) 

 Kotiček na koncu sveta: sedem novih pravljic za lahko noč (2005) 

 Iščemo hišico (2005) 

 Sto ugank (2006) 

 Štiri črne mravljice (2007) 

 Lonček na pike (2008) 

 Še sto ugank (2014) 

Ljudsko slovstvo: 

 Čez griček v gozdiček (1995) 

 O pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica (1999) 

 Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica (1999) 

 O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica (2000) 

 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi iz celega sveta (2002) 

 Zajec in lisica: slovenske basni (2004) 

 Trije prašički: angleška ljudska pravljica (2008) 

 Za devetimi gorami (2011) 

 Gugalnica za vse (2013) 

Prevodi: 

 Maček in vrag (2007) 

 Antonton (2009) 
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KRONOLOŠKA UREDITEV 

 1995 Čez griček v gozdiček 

 1998 Čmrlj in piščalka 

 1999 Melje melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč 

 1999 O pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica 

 1999 Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica 

 2000 Lešniki, lešniki 

 2000 O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica 

 2002 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi iz celega sveta 

 2004 Zajec in lisica: slovenske basni 

 2005 Bobek in barčica 

 2005 Kotiček na koncu sveta: sedem novih pravljic za lahko noč 

 2005 Iščemo hišico 

 2006 Sto ugank 

 2007 Štiri črne mravljice 

 2007 Maček in vrag 

 2008 Lonček na pike 

 2008 Trije prašički: angleška ljudska pravljica 

 2009 Antonton 

 2011 Za devetimi gorami 

 2013 Gugalnica za vse 

 2014 Še sto ugank 

UREDITEV PO ABECEDI 

 Antonton (2009) 

 Bobek in barčica (2005) 

 Čez griček v gozdiček (1995) 

 Čmrlj in piščalka (1998) 

 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi iz celega sveta (2002) 

 Gugalnica za vse (2013) 

 Iščemo hišico (2005) 

 Kotiček na koncu sveta: sedem novih pravljic za lahko noč (2005) 

 Lešniki, lešniki (2000) 
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 Lonček na pike (2008) 

 Maček in vrag (2007) 

 Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč (1999) 

 O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica (2000) 

 O pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica (1999) 

 Sto ugank (2006) 

 Še sto ugank (2014) 

 Štiri črne mravljice (2007) 

 Trije prašički: angleška ljudska pravljica (2008) 

 Za devetimi gorami (2011) 

 Zajec in lisica: slovenske basni (2004) 

 Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica (1999) 

  

Zastopanost ljudske pravljice  

Pravljice so v Kurikulu za vrtce (1999) uvrščene v področje jezika. Najpomembnejše 

obdobje za razvoj govora v predšolskem obdobju je jezikovna dejavnost (Bahovec, 

2007). 

Otrok se jezika uči vsak dan. To je ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov, v igri z 

vrstniki, ob poslušanju branja odraslih, pri pripovedovanju, učenju novih pesmic, 

zgodbic itd. (prav tam). 

»V vrtcu nikoli ne bi smelo zmanjkati časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, 

opisovanje, dramatizacijo, igro vlog, branje različnih literarnih del ...«, saj se s tem 

otroci učijo jezika, učijo pa se tudi sporočati svoja čustva, izkušnje in vedenja na 

različne načine ter razumeti načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne 

izkušnje, hkrati pa jezik med seboj povezuje tudi vsa področja dejavnosti« (Marjanovič 

Umek, 2001, str. 105). 

V priročniku Otrok v vrtcu (2001) so na področju jezika omenjene tri ontološke zbirke 

pravljic. V zbirki Babica pripoveduje (1979) so zbrane slovenske ljudske pripovedi iz 

različnih slovenskih pokrajin, v zbirki Mamka Bršljanka (1979) pa tuje ljudske 

pripovedi, tretja z naslovom Bisernica zajema poleg pravljic tudi druge književne vrste. 

 

 

 



14 

 

  



15 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Menim, da so v vrtcu otrokom pogosteje predstavljene avtorske pravljice kot ljudske, 

zato želim otroke motivirati z modelom ljudske pravljice sodobne avtorice, ki je najbolj 

reprezentativna otroška oziroma mladinska avtorica. Branje knjig in pripovedovanje 

otroku pomagata, da spozna pisni jezik oziroma pisni način izražanja, ki je lahko 

drugačen od ustnega (Knaflič, 2009). Pripovedovanje se nanaša na dogodke iz 

vsakdanjega življenja, lastnih zgodb oziroma tujih zgodb. Otrok se med poslušanjem 

uči, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, komu se je zgodilo ipd. (Štefan, 2009). 

3.2 Cilji 

 Predstaviti otrokom model ljudske pravljice sodobne avtorice. 

 Ugotoviti odziv otrok na branje oziroma pripovedovanje pravljic. 

 Ugotoviti zastopanost ljudske pravljice v vrtcu. 

 Ugotoviti zastopanost ljudske pravljice v Kurikulumu za vrtce in v 

priročniku Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce. 

 Ugotoviti mnenja/stališča vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o obravnavi 

ljudskih pravljic. 

 Ugotoviti mnenja/stališča vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o ljudskih in 

avtorskih pravljicah.  

 Ugotoviti metode obravnave pravljice v vrtcu (motivacija, pogovor, 

druge oblike opisnega in ustvarjalnega izražanja). 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 Kako otroci sprejemajo pravljico ob branju? 

 Kako otroci sprejemajo pravljico ob pripovedovanju? 

 Kako otroci razumejo vsebino ljudske pravljice? 

 Katere metode obravnave pravljic vzgojiteljice uporabljajo v izbranem 

vrtcu? 

 Kakšna so mnenja/stališča vzgojiteljic o obravnavi ljudskih pravljic? 
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3.4 Raziskovalne hipoteze 

 Otrokom so pogosteje predstavljene avtorske pravljice kot ljudske. 

 Vzgojitelji/-ice pravljice večkrat berejo kot pripovedujejo. 

 Vzgojitelji/-ice obravnavi ljudskih pravljic pripisujejo velik pomen. 

3.5 Raziskovalna metoda 

Za raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Raziskavo s skupino otrok od štiri do šest let sem izvedla z opazovanjem z udeležbo in 

polstrukturiranim intervjujem. V raziskavi sem uporabila tudi anketni vprašalnik in 

opazovanje z udeležbo. Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom, s katerim sem 

ugotovila mnenja vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o obravnavi pravljic v vrtcu. 

Anketiranje je bilo anonimno. 

3.6 Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec predstavlja 91 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev in pomočnic 

oziroma pomočnikov vzgojiteljic iz vrtca Domžale. Obravnava desetih ljudskih pravljic 

temelji na skupini otrok, starih od štiri do šest let iz vrtca Domžale, enote Mlinček. 

3.7 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili 

vzgojitelji/vzgojiteljice in pomočnice oziroma pomočniki vzgojiteljic v vrtcu Domžale. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen izključno za namene diplomskega dela. Vprašalnik 

vsebuje pet vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu marcu. Izpolnili in vrnili so mi jih v roku dveh 

tednov. Razdeljenih je bilo 120 vprašalnikov, vrnjenih in izpolnjenih pa je bilo 91 

vprašalnikov.  

S skupino otrok, starih od štiri do šest let, sem obravnavala deset ljudskih pravljic iz 

zbirke Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice, v kateri je 54 slovenskih 

ljudskih pravljic. Med njimi sem izbrala sledeče: Gospod brez skrbi, Kako so tudi starci 

lahko v pomoč, Lonec zelja, Mačeha in pastorka, Mama lisica za deklo, O ženi, ki je 

prala žaklje, Petelinček in kokoška, Piskrček, kuhaj kašo!, V kačo zakleto dekle in Vsem 

ljudem nikoli ne ustrežeš. 
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Pri obdelavi podatkov sem uporabljala programa Microsoft Excel in Microsoft Word. 

Pri obravnavi desetih ljudskih pravljic s skupino otrok, starih od štiri do šest let, je 

napisana kratka analiza obravnave posamezne pravljice in njihovi odgovori na 

vprašanja. Pridobljene podatke, katere sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, 

sem prikazala z grafikoni in tabelama. Pod posameznim grafikonom in tabelami je tudi 

kratka interpretacija. 

3.8 Obravnava desetih ljudskih pravljic iz zbirke Za devetimi gorami  

Obravnava desetih ljudskih pravljic iz zbirke Za devetimi gorami: slovenske ljudske 

pravljice (2011) je potekala dva tedna. Prvi teden smo posvetili branju ljudskih pravljic, 

drugi teden pa pripovedovanju ljudskih pravljic. Obravnava pravljic je potekala po 

kosilu.  

Odgovori otrok so napisani v pogovornem jeziku. Po prebrani oziroma pripovedovani 

pravljici sta sledila prosti pogovor z otroki in polstrukturiran intervju. V nadaljnjih 

dejavnostih smo risali, ustvarjali z naravnimi materiali, sestavljali nadaljevanje 

pravljice, pravljico poskušali dramatizirati ipd.  

 

PETELINČEK IN KOKOŠKA (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 

44–45) 

Slika 3: Petelinček in kokoška 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 
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Kratek povzetek vsebine:  

Glavna literarna lika sta kokoška in petelinček. Stranski literarni liki so grm, koza, 

pastir, gospodinja, svinja in medved. Dogajalni čas ni določen. Kraj dogajanja je grm, 

kjer sta petelinček in kokoška nabirala lešnike. Petelinček je skočil na grm, kokoška pa 

mu je naročila, naj ji vrže lešnik. Petelinček je vrgel lešnik, a lešnik je kokoško zadel 

naravnost v oko. Kokoška je zajokala in rekla, da ga bo doma zatožila. Petelinček je 

rekel, da ni kriv in tako se je to prenašalo od grma, koze, pastirja, gospodinje, svinje in 

nazadnje do medveda, ki je krivdo priznal. 

Analiza: 

Otrokom sem se najprej predstavila in jim povedala, da bomo skupaj obravnavali deset 

ljudskih pravljic iz zbirke Za devetimi gorami, avtorice Anje Štefan. Otroci so sedeli v 

polkrogu na stolih. Za prvo srečanje sem si izbrala pravljico z naslovom Petelinček in 

kokoška. Med branjem sem pravljico obrnila proti otrokom, da so si ogledali ilustracije. 

Otrokom je bila pravljica zelo všeč. Po obravnavi pravljice so tudi drugim otrokom 

razlagali, kaj smo počeli, prav tako pa tudi vsebino pravljice in me hodili spraševat, kdaj 

jim bom spet prebrala kakšno pravljico. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kakšen je naslov pravljice? 

Filip: »Petelinček in kokoška.« 

Miha: »Petelinček pa kokoška.« 

Ažbe: »Petelinček in kokoška.« 

Patrik: »Kokoška pa peteln.« 

 

Kaj se je zgodilo v pravljici? 

Filip: »Petelinček je skoču na grm, kokoška je rekla, naj vrže lešnik in pol in pol 

naravnost v uč je vrgel ... in pol je kokoška jokala.« 

Miha: »Zato, ker je grm petelinčka zagrabil za hlače ...« 

Ažbe: »Pol je pa grm rekel, zakaj me je pa koza tako grdo objedla ... zakaj me je 

pastir tako slabo napasel ... zakaj sem imel tako mal kruha ... zakaj, zakaj pa so 

pojedl ves kruh ... zakaj so mi pujske vzel ...« 

Ažbeta dopolni Patrik, ki reče: »Ker sem bil laaaačn.« 
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Kdo vse nastopa v pravljici? 

Filip: »Petelinček, kokoška, koza, pastir, svinja pa medved. Grm se pa ni 

premiku, kot se ostali.« 

Miha: »Petelinček, kokoška pa grm.« 

Ažbe: »Kokoška, petelinček, grm, koza, pastir, svinja, medved.« 

Patrik: »Petelin pa kokoška pa koza pa svinja pa medved.« 

 

MAMA LISICA ZA DEKLO (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 

46–47) 

Slika 4: Mama lisica za deklo 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine: 

Glavni literarni lik je poosebljena žival lisica, ki ima mlade. Stranski literarni lik je 

gospodinja. Dogajalni čas je opredeljen na naslednji dan, ko pride lisica k gospodinji na 

delo. Dogajalni prostor je kokošnjak. Lisica je imela mladiče in ker ni imela dovolj 

mleka, je bila žalostna. Šla je v kokošnjak, da bi ujela kakšno kokoš ali petelina. 

Kokodakanje in frfotanje je zaslišala gospodinja in odšla pogledat v kokošnjak. Lisica 

jo je prosila, naj je ne prežene, saj ima doma polno lačnih otrok. Gospodinja je lisici 

ponudila delo. Lisica je vlekla vodo iz vodnjaka, napojila je živino, pometala hišo in 

dvorišče, zanetila ogenj, odkidala gnoj in nesla žito v mlin. Za kosilo so dali tudi lisici 
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jesti, zvečer pa je domov odnesla poln predpasnik hrane za svoje otroke. Lisica je tako 

imela dovolj hrane zase in za svoje otroke. 

Analiza: 

Po kosilu sem otrokom prebrala še to pravljico, saj so komaj čakali, da bi slišali še 

kakšno. Po prebrani pravljici so kar sami od sebe začeli z opisovanjem dogajanja. 

Najbolj so si zapomnili, da je imela lisica delo. Delala je zato, da je lahko nahranila 

svoje mladičke. Otroci besede dekla niso poznali, zato sem jim jo razložila. Nato smo 

skupaj nadaljevali s pripovedovanjem zgodbe. Pri tem smo si pomagali z mehko žogo. 

Vsak, ki je žogo ujel, je, če je seveda želel, nadaljeval s pripovedovanjem zgodbe. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kakšen je naslov pravljice? 

Gal: »Dekla, lisička in kokoške.« 

Ažbe: »Lisica?«  

Matej: »Lisica in kokoške.« 

Katja: »Amm ...« 

 

O čem govori pravljica? 

Gal: »Kokoške so tok kokodakale in je šla gledat, rekla je, ne me, ker mladički 

nimajo nč za jest pa nč mleka ...« 

Ažbe: »Lisica je šla iskat kokoši, je pršla teta in je mahala okrog in potem in 

potem jo je lisica prosila, naj ji da delo ...« 

Matej: »Najprej je lisica prišla, je lovila kokoške, gospodinja je prišla, lisica si 

je zavezala ruto pa je mogla delat ...« 

Katja: »Lisica je šla hrano iskat za mladičke, prišla je na kmetijo, kokoške so 

kokodakale, je prišla gospodinja, vzela grablje in mahala okrog lisice, lisica je 

nato mogla delat; pometat je mogla ...« 

 

Kakšno delo je opravljala lisica? 

Gal: »Žito nest, pometat, ogenj je zakurla, pa gnoj pa to ...« 

Ažbe: »Vodo nest, pomest, pol so šli jest.« 

Matej: »Gnoj pa pometla je hišo pa žito nest..« 

Katja: »Mogla je pometat pa majhne lisičke nahrant.« 
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Kaj je odnesla mama lisica svojim otrokom?  

Gal: »Mleko pa skorje od sira.« 

Ažbe: »Mleko jim je nesla.« 

Matej: »Mlek, skorje od polente pa sira.« 

Katja: »Za jest, za pit ..., vsi so bili veseli, so skočil vanjo.« 

 

V čem je mama lisica svojim otrokom odnesla skorje polente in sira? 

Gal: »Am … v hali …« 

Ažbe: »V predpasniku …« 

 

O ŽENI, KI JE PRALA ŽAKLJE (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. 

str. 51) 

Slika 5: O ženi, ki je prala žaklje 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine:  

Glavna literarna lika sta stara žena, ki je gluha, in potepuh. Dogajalni čas ni določen. 

Dogajalni prostor je ob potoku, kjer stara žena, ki je gluha, pere žaklje. Mimo nje pride 

potepuh in jo vpraša za pot, vendar stara žena slabo sliši in mu odgovori čisto nekaj 

drugega, kar jo vpraša potepuh. 
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Analiza: 

Vzdušje je bilo sproščeno. Pravljica je kratka in smešna. Med branjem pravljice so se 

otroci ves čas smejali. Po prebrani pravljici in odgovorih na vprašanja smo pravljico 

poskusili tudi dramatizirati. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kakšen je naslov pravljice? 

Pika: »O ženi, ki je prala rjuhe.« 

Tiana: »O ženi, ki je prala žakle.« 

Zarja: »O ženi, ki je prala žakle.« 

Nik: »O ženi, ki je prala žakle.« 

 

O čem govori pravljica? 

Pika: »O ženi, ki je sperala žakle pri reki in je prišel potepuh in vprašal za pot. 

Perem žakle, perem žakle ..., ni rjuha, ni rjuha ...« 

Tiana: »O ženi stari ..., pri potoku ..., pride potepuh ..., vpraša za pot ..., žakle 

perem, žaklje perem.« 

Zarja: »O stari gluhi ženi, ki pere žaklje.« 

Nik: »O potepuhu pa tetki …« 

  

Ali ste že kdaj slišali za to pravljico? 

Pika: »Ne.« 

Tiana: »Jaz tud ne.« 

Zarja: »Nisem še slišala.« 

Nik: »Nisem slišu.« 

  

Vam je bila všeč? 

Vsi: »Jaaa.« 
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LONEC ZELJA (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 71 –73) 

Slika 6: Lonec zelja 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011  

 

Kratek povzetek vsebine:  

Glavna literarna lika sta popotnika Severin in Pelegrin, stranska literarna lika pa sta 

gostilničarka in revna žena. Dogajalni čas je vezan na noč, ki je ujela popotnika, in dan 

po noči. Dogajalni prostor je v Črnem Grabnu, najprej v gostilni, nato se odvija v stari 

leseni bajti. Severin in Pelegrin sta hodila po svetu, ko ju je ujela noč. Odločila sta se, 

da bosta prenočila v gostilni. Gostilničarka je bila neprijazna in pohlepna ter ju ni 

sprejela. Odšla sta naprej in prišla do lesene hiše, v kateri je živela revna žena. Ponudila 

jim je prenočišče, ker postelje ni imela, jima je postlala čez slamo. Naslednje jutro sta se 

zahvalila revni ženi, tako kot je želela, da bi lahko še naprej delala. Severin in Pelegrin 

sta ji v zahvalo pustila polno hišo platnenih rjuh. Nato sta se vrnila h gostilničarki. Sedaj 

ju je lepo sprejela, jima postlala in prinesla večerjo. Gostilničarka ju je prosila, naj 

blagoslovita tudi njeno delo, a ker je bila neprijazna, je namesto dragocenega platna 

dobila le polno hišo zelja. 

Analiza: 

Otroke sem posedla na preprogo, sama pa sem se usedla nasproti njih. Povedala sem 

jim, da jim bom zastavila dve uganki, s katerima bomo ugotovili naslov pravljice. Prva 

uganka je bila: Polnega mama na mizo postavi, prazen se znajde snežaku na glavi ... 
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Druga uganka: Na širni dobravi je glava pri glavi: učene nobene, neumne nobene, a vse 

so zelene. Naslov pravljice smo hitro ugotovili. Še enkrat sem povedala naslov 

pravljice. Otroci so se umirili in komaj čakali, da začnem z branjem. Pravljico sem brala 

tako, da otroci niso videli ilustracij. Med branjem so se otroci zasmejali ob tem, ko je 

šla gostilničarka kuhat zelje in je le-ti začelo naraščati, vreti in kipeti. Na koncu je bila 

hiša polna zelja. Po končani pravljici smo skupaj pogledali tudi ilustracije. Nato sem 

otrokom zastavila vprašanja in narisali so mi, kaj jim je bilo v pravljici najbolj všeč. Ko 

so narisali, so mi pokazali svoje umetnine in mi razložili, kaj vse so narisali. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kakšen je naslov pravljice? 

Erazem: »Lonec zelja.« 

Jaša F.: »Amm ... lonec zelja.« 

Pia: »Lonec?« 

Patrik: »Lonec zelja.« 

Ela: »Lonec zelja.« 

O čem govori pravljica? 

Erazem: »Sta šla dva človeka v svet, sta srečala gostilno. Vprašala sta, če lahko 

prespita. Pa sta šla naprej do stare bajte in pol sta vprašala, če lahko tam 

prespita in je ženica rekla ja ... in potem je rekla, da ima mal denarja in hrane in 

je po tleh naštimala rjuho. Bilo je jutro in sta šla naprej ..., ženica je imela toliko 

rjuh, jih sama ni mogla pospravt ... Gostilničarki je bilo žau in si je mislila, da bi 

bilo lepo, če bi ju še ona postregla ... in sta prišla nazaj in je zelje kuhala ..., je 

kipelo in naraščalo.« 

Jaša F.: »Pelegrin in Severin sta šla po svetu in ko nista več videla, sta šla v 

gostilno ..., nista smela prespati, ker ne sprejmejo berača. Šla sta naprej v staro 

leseno hišo in vprašala, če lahko prespita in je ženica rekla, da lahko, da ima 

samo eno posteljo ... sej bosta na tleh ..., bom dala slamo in sta spala. In potem 

ko sta odšla, je bila slama v napoto in je zlagala in zlagala rjuhe … in potem, ko 

je gostilničarka prišla, je rekla, od kod pa imaš toliko rjuh? Zvečer sta amm, da 

je imela toliko rjuh. Gostilničarka je šla kuhat in ta zelje je naraščalo in 

naraščalo ...« 
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Pia: »V gostilno sta prišla in vprašala, če lahko prespita ... da ne ..., sta odšla naprej ... 

in če lahko prespita, je ženica rekla, da lahko ..., potem ko sta odšla, ženica pa je 

prosila, če bi lahko še naprej delala ..., rjuhe zlagala …« 

Patrik: »Fantiča sta najprej prišla v gostilno ..., tam ne ..., potem sta šla v leseno hišo ... 

in potem sta vprašala ..., dala jima je kruha in mleka, spala sta na tleh ..., slamo jima je 

dala in sta rekla, kako naj se ji zahvalta in da naj prosi, da bo lahko se naprej delala ..., 

fantiča sta prespala pa ful rjuh je bilo razmetanih ... pa gospa je šla kuhat lonec zelja in 

je bilo polno zelja ... in ona je hotla rjuhe zložit.« 

Ela: »Prišla sta do gostilne in nista smela prespati in potem sta prišla do majhne lesene 

bajte in tam je bila ženica. Ja, sta lahko prespala ..., spala sta na tleh ..., rjuhe je 

zlagala, potem ... na koncu pa je zelje začelo padati z lonca.« 

 

GOSPOD BREZ SKRBI (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 56 –57) 

Slika 7: Gospod brez skrbi 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine: 

Glavni literarni lik je bogat gospod. Nekega dne je šel skozi gozd in na smreko zapisal, 

da živi brez skrbi. Stranski literarni liki so ljudje v mestu in hlapec. Dogajalni prostor je 

vezan na kozjo pot skozi gozd, dogajalni čas je omenjen samo kot tretji dan, ko gospod 

pride na urad v mesto. To so videli tudi drugi, zato so ga poklicali v mesto na urad, kjer 

je moral ugotoviti, kaj je najlepše, kaj je najmočnejše in kaj najbogatejše. Gospod je 
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razmišljal in razmišljal, kako bo to uganil, da tudi jesti in piti ni mogel. Ko je prišel 

tretji dan, ko bi moral oditi v mesto in uganiti tri stvari, ga je gospodov hlapec vprašal, 

kaj ga skrbi. Hlapec se je ponudil, da on odide v mesto, kamor je tudi odšel. Tam so ga 

vprašali, ali je premislil in mu zastavili vprašanja, na katere je odgovoril pravilno. S tem 

je hlapec gospoda rešil skrbi. 

Analiza: 

Otroci so bili pri branju pravljice nemirni in so komaj čakali, da bi odšli kam drugam. 

Eden je ves čas gledal naokrog po igralnici, drugi pa si je grizel rokav svoje majice. Pri 

postavljanju vprašanj sem morala vprašanja večkrat ponoviti in otroke spodbujati k 

temu, da so mi odgovorili. Presenetil me je Maks, ki je kar sam začel z obnovo pravljice 

in s tem, da si je zapomnil besedo hlapec. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kakšen je naslov pravljice? 

Maks B.: »Jaz sem najbogatejši?« 

Maks: »Gospod brez skrbi.« 

Anže: »Gospod.« 

Nejc: »Gospod brez skrbi.« 

 

O čem govori pravljica? 

Maks B.: »O gospodu, ki je moral uganiti stvari, pa najlepša je njegova žena.« 

Maks: »Gospod je moral tri stvari uganiti in moral je uganiti, kdo je najlepši, 

najmočnejši in najbogatejši in namesto gospoda je šel hlapec. Hlapec je vse 

uganil in pol je gospod bil brez skrbi.« 

Anže: »O gospodu pa stricu, pa o treh stvareh.« 

Nejc: »Hm … O stricu?« 

 

Kaj je gospod, ki je šel skozi gozd, zapisal na smreko? 

Maks: »Jaz živim brez skrbi.« 

 

Katere tri reči je moral ugotoviti gospod na uradu? 

Maks B.: »Kdor je najbogatejši, najlepši ...« 

Maks: »Kdor je najmočnejši, najbogatejši pa najlepši ...« 

Anže: »Kdor je najlepši, najbogatejši ...« 
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Kaj je zate najmočnejše, najlepše in najbogatejše? 

Maks B.: »Največji in najmočnejši je velikan, najbogatejši pa kral.« 

Maks: »Najlepše je poletje, najbogatejša pa amm … krona.« 

 

Kdo je namesto gospoda odšel v mesto? 

Maks: »Hlapec.« 

 

VSEM LJUDEM NIKOLI NE USTREŽEŠ (v Štefan, A. (2011). Za devetimi 

gorami. str. 48–49) 

Slika 8: Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine: 

Glavna literarna lika sta oče in sin, ki sta nekega dne odšla prodat osla. Stranski literarni 

liki so osebe, ki so v prvi, drugi in tretji vasi. Dogajalni čas ni določen. Dogajalni 

prostor je vezan na vasi, skoz katere gresta oče in sin na sejem. Nekega dne sta šla oče 

in sin prodat osla. Semenj je bil zelo daleč od njune vasi, zato je oče predlagal sinu, naj 

zleze na osla. Sin je zajahal osla in sta odšla. Ko sta prišla v prvo vas, sta zaslišala 

nekoga, ki je pravil, naj se zamenjata, naj sin hodi, oče pa naj sedi na oslu. Oče in sin 

sta se zamenjala in prišla v drugo vas. Zopet sta zaslišala ljudi, kako govorijo, da oče na 

oslu sedi, sin pa zadaj teče. Oče se je zamislil in rekel, da bosta odšla čez tretjo vas tako, 

da bo osel prazen. V tretji vasi sta zaslišala glasove ljudi, ki so pravili, da sta res 

neumna, ker osla ne jaha vsaj eden, če ne kar oba. Oče je sinu predlagal, naj oba 
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zajahata osla. Odšla sta naprej in zopet je nekdo rekel, ali se jima osel nič ne smili. Oče 

se je ustavil in rekel svojem sinu, vidiš, zmeraj je kaj narobe, »ker – vsem ljudem nikoli 

ne ustrežeš.« To je tudi sporočilo pravljice. 

Analiza: 

Otroci so bili zopet navdušeni nad tem, da bodo poslušali pravljice. Povedala sem jim, 

da sem jim prej pravljice brala, sedaj pa jih bom pripovedovala. Napovedala sem naslov 

pravljice in avtorico. Trudila sem se pripovedovati jasno in razumljivo. Hitrost 

pripovedovanja sem prilagodila dogajanju v pravljici. Med pripovedovanjem sem 

opazovala njihovo doživljanje. Pravljico so poslušali z odprtimi usti in v očeh se jim je 

videlo, da so polni pričakovanj, kaj se bo še zgodilo. Njihova pozornost je bila vseskozi 

usmerjena k pripovedovanju pravljice. Ko sem končala s pripovedovanjem pravljice, so 

si otroci želeli ogledati še ilustracije. Sledil je intervju. Pravljico smo kasneje poslušali 

tudi na predvajalniku. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kam sta odšla oče in sin? 

Maks: »Šla sta prodat osla.« 

Patrik: »Na trg.« 

Ažbe: »Da bi prodala osla na trgu, da bi mela več denarja.« 

Miha: »Osla sta šla prodat.« 

Matej: »Z oslom čez vasi.« 

 

Skozi koliko vasi sta odšla oče in sin? 

Patrik: »Čez štiri vasi …, v vsaki vasi ni bilo nč prov …« 

 

Kaj ni bilo prav? 

Patrik: »V prvo vas je dal ati najprej otroka gor, oče je preveč star. Ati bi moral 

bit gor na oslu potem potem …« 

Ažbe: »Potem pa v drugi vasi ..., o poglejte oče sedi na oslu.« 

Miha: »Am, am, am, nek se jim je osu zasimlu …« 

Matej: »Osu je bil preveč zmatran, sta šla pa oba dol …« 

 

Kaj je oče rekel sinu? 

Maks: »Da naj si za zmeraj zapomni, da vsem ljudem nikoli ne ustrežeš.« 
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Patrik: »Nič ni prav. Ni prav, da en jaha osla, da oba jahata osla, da noben ne 

jaha osla.« 

Ažbe: »Nič ni prov?« 

Matej: »Da ni prov ...« 

 

V KAČO ZAKLETO DEKLE (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 

94–95) 

Slika 9: V kačo zakleto dekle 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine: 

Glavni literarni lik je fant, stranski literarni lik pa je kača. Dogajalni čas je omenjen kot 

nekega dne, dogajalni prostor sta gozd in skalovje. Fant je tam nekega dne, ko je plezal 

čez pečino, zaslišal glas. Razgledoval se je naokoli in nikjer ni bilo nikogar. Postalo ga 

je kar malo strah. Glas pa še kar ni ponehal. Še enkrat se je ozrl okoli sebe in zagledal 

kačo. Kača je pregovorila, da je le dekle, rešil pa jo bo fant, ki se bo z njo poročil. Fant 

kar ni in ni imel miru in vse pogosteje je zahajal v skale, kjer ga je kača znova in znova 

prosila, naj se z njo poroči. Fant se je branil in skrbelo ga je, ker nima rok in prsta, 

kamor bi ji nataknil prstan. Denarja za prstan pa tudi ni imel. Za vse je poskrbela kača 

in res sta se poročila. Pred njim se je močno zasvetilo in kača se je spremenila v 

prečudovito dekle. Ko sta prišla okoli skalovja, se je pred njima prikazal čudovit grad. 

Analiza: 

Pred pripovedovanjem sem pripravila prostor, tako da sem ga malo zatemnila in v 

igralnici pričarala drugačno vzdušje. Otroke sem povabila k sebi na preprogo. Otroci so 

se na preprogo ulegli, se umirili in za nekaj minut zaprli oči. Začela sem pripovedovati. 

Med pripovedovanjem pravljice sem opazila veliko odzivov otrok. Otroci so imeli 
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odprta usta, se držali za glavo, nekateri so imeli tudi velike oči, polne pričakovanja, kaj 

se bo še zgodilo v nadaljevanju. Pri nekaterih je pozornost malo padla, zato sem začela 

pripovedovati tišje in njihovo pozornost pridobila nazaj. Eden izmed otrok je kljub 

tišjemu pripovedovanju motil druge otroke. Pri pogovoru o pravljici so sodelovali vsi. 

Komaj so čakali, da bodo prišli na vrsto in mi povedali, kaj se jim je najbolj vtisnilo v 

spomin. Nato smo ustvarjali s plastelinom. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kaj je zaslišal fant? 

Pika: »Kačo.« 

Maks B.: »Zvok ... od kače.« 

Jaša: »Kačo klopotačo.« 

Tiana: »Od kače.« 

 

Kako lahko fant reši kačo? 

Pika: »Da se poroči ..., da ji na rep natakne prstan.« 

Maks B.: »Da se užen z njo, pol pa se je neki zasvetilo.« 

Jaša: »Amm ...« 

Tiana: »Poročit se morta.« 

 

V koga se je spremenila kača? 

Pika: »Kača se je spremenila v ženo, fanta pa am v grofa.« 

Maks B.: »V ženo.« 

Jaša: »V punco.«  

Tiana: »V ženo …, mož pa žena sta.« 
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KAKO SO TUDI STARCI LAHKO V POMOČ (v Štefan, A. (2011). Za 

devetimi gorami. str. 62–63) 

Slika 10: Kako so tudi starci lahko v pomoč 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine: 

Glavna literarna lika sta sin in oče. Dogajalni čas je opisan kot nekoč. Dogajalni prostor 

je v skalovju. Stari ljudje so pripovedovali, da so nekoč človeka, ki je imel šestdeset let, 

nesli pod neko skalo in ga tam pustili. Oče se je postaral tudi nekemu sinu. Naložil ga je 

na rame in nesel proti skali. Sin se je med potjo ustavil, da bi si odpočil. Med počitkom 

pa se je zamislil in očeta odnesel nazaj domov. Doma ga je moral skriti, saj nihče ni 

smel izvedeti, da ga ni odnesel pod skale. Takrat so v vasi ravno izbirali župana. Župan 

naj bi postal tisti, ki bi zjutraj prvi videl sonce. Očeta je zanimalo, kaj se dogaja, in sin 

mu je povedal, da se izbira župana. Oče mu je dal nasvet, naj gleda gore, ki jih bo sonce 

obsijalo, še preden se bo pokazalo čez hrib. Sina so razglasili za župana in starih ljudi 

niso več nosili pod skale, saj so še vedno lahko v pomoč. 

Analiza: 

Ko smo se posedli v polkrog, kot so otroci že navajeni, sem se usedla zraven njih in jim 

pred pripovedovanjem prižgala svečko. Svečko so lahko opazovali vsi. Otroci so se 

umirili in začela sem s pripovedovanjem. Med samim pripovedovanjem sem bila že bolj 

sproščena, tudi pripoved je lažje stekla. Mislim, da so tudi otroci to začutili. Dejavnost, 

ki je sledila, je bilo ustvarjanje z naravnimi materiali (kamni, listje, trava, slama itd.). 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kdo bo postal župan? 

Nik: »Tist, ki bo zjutraj prvi vidu sonce.« 

Anže: »Župan bo tisti, ki bo prvi videl sonce.« 

Filip: »Tist, k bo vidu sonce.« 
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Nejc: »Sonce mora zagledat.« 

Kakšen nasvet je dal oče sinu?  

Nik: »Da nj gleda gore.« 

Anže: »Da naj gleda na drugo stran, kamor sonce sveti.« 

Filip: »Naj gleda na drugo stran.« 

Nejc: »Ne spomnim se.«  

 

Ali so stare ljudi še vedno nosili pod skale? 

Nik: »Ne.« 

Anže: »Ne, niso jih več nosil pod skale.« 

Filip: »Ne, lepo so skrbel za njih.« 

Nejc: »Ne.« 

 

MAČEHA IN PASTORKA (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 124 –

129) 

Slika 11: Mačeha in pastorka 

 

Vir: skenirano iz zbirke Za devetimi gorami, 2011 

 

Kratek povzetek vsebine:  

Glavni literarni liki so mož, mačeha, njena hčer in pastorka. Stranski literarni lik je neka 

ženska. Dogaja se v zimskem času. Dogajalni prostor sta dom in koča sredi gozda. 
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Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Svojo hčer je imela rada, pastorke pa ni marala. 

Mačeha je pastorko v zimskem času poslala nabirat jagode. Nabrati je morala polno 

košaro jagod, drugače bi bila tepena. Odšla je žalostna na pot. Hodila je že ves dan, bila 

je že utrujena in zeblo jo je. Prišla je do neke koče, kjer je potrkala. Odprla ji je neka 

ženska, ji ponudila večerjo in ji naložila polno košaro zlata in srebra. Pastorka je vsa 

vesela odšla domov in se pokazala mačehi. Mačeha je bila zadovoljna in vesela. 

Naslednji dan je v gozd poslala še svojo hčer. V koči jo je ženska umazala, da je bila 

vsa črna in imela je raztrgano obleko, in sicer zato, ker se ji je zamerila, ker je bila 

groba, pastorka pa jo je lepo ogovorila. Mačeha je po tem dogodku pastorko vzela za 

svojo, jo imela rada in je ni več zaničevala. 

Analiza: 

Pred pripovedovanjem sem otrokom razložila besedi mačeha in pastorka. Sama 

pravljica je bila malo daljša od ostalih, zato sem med pripovedovanjem imela občutek, 

da sem pri nekaterih delih pripovedovanja malo hitela. Nekateri otroci so se mi zdeli ta 

dan zelo nerazpoloženi za poslušanje pravljice. Zato sem po končani pripovedi začela 

razmišljati, kaj bi lahko spremenila, da bi bili otroci bolj motivirani. Kljub temu smo vsi 

skupaj prišli do zaključka, da smo si med seboj različni, a vendar se imamo radi in smo 

med seboj prijatelji. 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

Kam je mačeha poslala pastorko v zimskem času? 

Katja: »Po jagode?« 

Pia: »Po jagode.« 

Gašper: »Po jagode.« 

Ažbe: »Nabrati mora polno košaro jagod.« 

 

Kaj je zagledala sredi gozda? 

Katja: »Kočo.« 

Pia: »Kočo, na katero je potrkala.« 

Gašper: »Kočo.« 

Ažbe: »Kočo. Potrkala je pa ji je odprla žena. Pol je pa povedala, da mora 

nabrat polno košaro jagod.« 
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Kaj ji je naložila v košarico? 

Ažbe: »Zlatoo. Pa še lepo jo je oblekla.« 

 

Ali je bila mačeha vesela, ko je domov prinesla zlato in srebro? 

Katja: »Ja, bila je vesela.« 

Pia: »Ja.« 

Gašper: »Ja.« 

Ažbe: »Ja, zelo je bila vesela.« 

 

Kaj se je pa zgodilo, ko je mačeha poslala svojo hčer v gozd? 

Katja: »Vsa črna je bila …« 

Pia: »… pa obleko je imela strgano.« 

Gašper: »Po obrazu je bila črna.« 

Ažbe: »Ni bila prijazna. Obleko je imela strgano pa je jokala.« 

 

PISKRČEK, KUHAJ KAŠO!  (v Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. str. 

86–87) 

Slika 12: Piskrček, kuhaj kašo 

 

(vir: http://www.mladinska.com/za_devetimi_gorami/za_pokusino) 

 

Kratek povzetek vsebine: 

Glavni literarna lika sta deček in uboga ženica, stranski literarni lik pa je mama. 

Dogajalni čas je opredeljen z izrazom nekega dne. Dogajalni prostor sta gozd in dom. 
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Nekega dne je šla uboga ženica v gozd po suho vejevje in naredila tako veliko butaro, 

da je ni mogla nesti. Mimo je prišel deček in pomagal stari ubogi ženici nesti butaro vso 

pot do doma. Ko sta prispela, ga je ženica vprašala, kaj naj mu da v zameno, ker ji je 

pomagal. Podarila mu je piskrček, ki kuha mlečno kašo. Od takrat naprej je vsak dan 

jedel mlečno kašo in nikoli več ni bil lačen. Nekega dne je deček odšel po opravkih, 

njegova mama pa je ostala doma in piskrčku rekla, naj kuha kašo, vendar ga ni znala 

ustaviti. Tako je šla kaša čez piskrček, kar kuhala se je in kuhala. Kaše je bilo toliko, da 

je bila po vsej vasi in ljudje so pred njo bežali, ker so mislili, da bodo v njej utonili. Na 

srečo je nazaj prišel deček, izgovoril je prave besede, da je piskrček nehal kuhati kašo. 

Kašo so nato pojedli. Tri dni in več so jo jedli in vso pojedli. 

Analiza: 

Otroci so se usedli na okrogle blazine, ki so bile razporejene po igralnici. Najprej smo 

se pogovarjali, kaj so imeli ta teden za zajtrk. Pomagala sem jim s tem, da sem jim 

omenila, da je mlečno. Otroci so podali več odgovorov. Omenili so mlečni riž in mlečni 

zdrob. Skupaj smo prišli do pravilnega odgovora. To je mlečna prosena kaša. Povedali 

so, da jo imajo najraje s kakavovim posipom, vendar sta jim bolj všeč mlečni riž ali 

zdrob. Nato sem jih povabila, da jim pripovedujem pravljico, ki govori o piskrčku, ki 

kuha kašo. Pripovedovanje je potekalo brez posebnosti. Otroci so obdržali pozornost od 

začetka do konca pravljice. Pri delu, ko mama ni znala ustaviti piskrčka in se je kaša kar 

kuhala in kuhala, je bilo opaziti njihovo začudenje oziroma razmišljanje, kaj se bo 

zgodilo v nadaljevanju. Po končanem pogovoru o pravljici smo skupaj naredili tudi 

poskus, kako piskrček kuha kašo. Potrebovali smo kozarec in dve sestavini, to sta soda 

bikarbona ali pecilni prašek in kis. Otroci so bili nad poskusom navdušeni, tako da so 

želeli, da ga izvedemo večkrat. Ob tem so ponavljali stavek »Piskrček, kuhaj kašo.« 

ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA: 

S čim se je ženička zahvalila fantičku, ker ji je pomagal? 

Zarja: »Dala mu je piskrček.« 

Gal: »Piskr mu je dala.« 

Ela: »Tak lončk, k kuha.« 

Jaša F.: »Piskrčk.« 

 

Kaj mora fantiček reči, da piskrček začne delovati? 

Zarja: »Piskrček, kašo kuhaj!« 
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Gal: »Piskrček, kuhaj!« 

Ela: »Piskrček, kuhaj kašo!« 

Jaša F.: »Piskrček, kuhaj kašo!« 

 

Kaj se je zgodilo, ko je moral fant po opravkih? 

Zarja: »Kaša je napolnila celo hišo.« 

Gal: »Po cel vas je šla kaša.« 

Ela: »Polna hiša je bila kaše.« 

Jaša F.: »Kaša se je kar kuhala pa kuhala. Mama ni znala ustavit piskrčka.« 

3.9 Rezultati in interpretacija 

Graf 1: Število strokovnih delavcev glede na spol 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 91 anketirancev. Od tega je bilo 90 vzgojiteljic, kar 

predstavlja 99 % oseb ženskega spola, in en vzgojitelj, kar predstavlja 1 % oseb 

moškega spola. 
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Graf 2: Delovno mesto anketiranih vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic 

 

 

Tortni diagram prikazuje delovno mesto strokovnih delavcev v vrtcu Domžale. Na 

mestu vzgojiteljice oziroma vzgojitelja dela 46 oseb, kar predstavlja 51 %. Na mestu 

pomočnika/pomočnice vzgojitelja/vzgojiteljice pa 45 oseb, kar predstavlja 49 %. 

 

Graf 3: Stopnja izobrazbe 

 

 

Tretji graf prikazuje stopnjo izobrazbe. Največ anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev, 36 %, ima končano visoko strokovno šolo. Sledijo vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji z drugo srednjo šolo in opravljeno prekvalifikacijo za pomočnika/pomočnico 
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vzgojitelja/vzgojiteljice (26 oseb), kar predstavlja 29 %. Srednjo vzgojiteljsko šolo ima 

končano 22 vzgojiteljic oziroma 24 % vzgojiteljic. Sede, oziroma 8 % vzgojiteljic ima 

višjo izobrazbo. Tri (3 %) anketirane vzgojiteljice oziroma vzgojitelji imajo drugo 

izobrazbo. 

 

Graf 4: Starostna skupina, v kateri delajo anketirane vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji 

 

34 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev dela v prvi starostni skupini (od 1 do 3 leta), kar 

predstavlja 37 %. V drugi starostni skupini (od 3 do 6 leta) jih dela 48, kar predstavlja 

53 %, v kombiniranem oddelku pa jih je osem, kar predstavlja 10 %. 
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Graf 5: Ali otrokom pravljice večkrat berete ali pripovedujete? 

 

Pri prvem vprašanju, ki je vezano na obravnavo pravljic v vrtcu, me je zanimalo, ali 

vzgojiteljice oziroma vzgojitelji pravljice večkrat berejo ali pripovedujejo. Iz grafikona 

je razvidno, da 65 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev pravljico večkrat bere, kar 

predstavlja 71 %, 26 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev pa pravljico večkrat pripoveduje, 

kar predstavlja 29 %.  

 

Graf 6: Tehnika posredovanja zgodbe 

 

Iz grafa lahko razberemo, katere tehnike posredovanja zgodbe uporabljajo anketirane 

vzgojiteljice oziroma vzgojitelji. Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 

71 % 

29 % 

Ali otrokom pravljice večkrat berete 
ali pripovedujete? 

berem 

pripovedujem 

41 

70 69 

41 

27 

1 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Tehnika posredovanja zgodbe 



40 

 

Največ (71) jih uporablja branje ob ilustracijah, sledi pripovedovanje ob ilustracijah 

(69). Najmanj jih uporablja druge tehnike posredovanja zgodbe, med katerimi so bila 

navedena AV sredstva. 

 

Preglednica 1: Katero tehniko posredovanja zgodbe uporabljate najpogosteje? 

 1  2  3  4  5  

Tehnika 

posredovanja 

zgodbe 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Branje 19 25 % 13 17 % 11 14 % 12 16 % 22 28 % 

Branje ob 

ilustracijah 

30 39 % 24 31 % 9 12 % 10 13 % 4 5 % 

Pripovedovanje 

ob ilustracijah 

21 27 % 23 30 % 30 39 % 3 4 % 0 0 % 

Pripovedovanje 

z lutko 

2 3 % 13 17 % 17 22 % 25 32 % 20 26 % 

Pripovedovanje 

na pamet 

5 7 % 4 5 % 10 13 % 27 35 % 31 40 % 

 

Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, katero tehniko posredovanja zgodbe vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji uporabljajo najpogosteje. Ocena 1 je pomenila najpogostejšo 

uporabo tehnike posredovanja zgodbe, ocena 5 pa najredkejšo uporabo. Iz tabele je 

razvidno, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji najpogosteje uporabljajo branje ob 

ilustracijah (30), kar predstavlja 39 %. Sledi pripovedovanje ob ilustracijah (21), kar 

predstavlja 27 %. Najmanjkrat se lotijo pripovedovanja na pamet (31), kar predstavlja 

40 %, in branja (22), kar predstavlja 28 %. Opomba: pri tej analizi rezultatov sem 

upoštevala tiste, ki so vprašalnik izpolnili s številkami od 1 do 5 in so vsako številko 

uporabili samo enkrat. Upoštevano je torej 77 vprašalnikov. Menim, da je do tega 

prišlo, ker je bilo vprašanje preveč odprto. 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kakšen pomen vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji pripisujejo obravnavi ljudskih pravljic. 

Nekatere vzgojiteljice oziroma vzgojitelji so bili pri odgovoru na vprašanje enotni ali 

delno enotni, zato sem njihove odgovore združila. Obravnavi ljudskih pravljic 
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pripisujejo velik pomen, saj s seboj nosijo sporočilo, so del zgodovine naroda. Z njimi 

ohranjamo kulturno dediščino, spoznavamo otroke z ljudskim izročilom, prenašamo 

ljudsko izročilo, pregovore in reke iz roda v rod. 

Njihovi odgovori so: 

 »Otrokom so najljubše, vsaka ima na koncu običajno še nauk zgodbe in če so se 

te zgodbe ohranile skozi daljše obdobje, je to zato, ker so vsem še vedno všeč.« 

 »Menim, da bi morali ljudske pravljice večkrat prebirati.« 

 »Bogatenje otrok na vseh področjih.« 

 »Velik pomen, ljudske pravljice so meni osebno všeč, zato jih redno oz. pogosto 

berem.« 

 »Nauk pravljice; iskanje rešitev za premagovanje težav, ki jih kasneje srečajo v 

življenju.« 

 »Otroci lahko pravljice poslušajo vedno znova in znova in se iz njih učijo.« 

 »Pomembna je tradicija.« 

 »So zelo poučne za otroke.« 

 »Spoznavanje različnih slogov in značilnosti pravljic.« 

 »Arhetipi (vzorci podzavesti in odziv na premagovanje strahov, ovir, fobij, 

učenje o življenju …).« 

 »Skozi pravljice otroci spoznajo preteklost, učijo se starih navad.« 

 »Primerne so za drugo starostno skupino. Menim, da je prav, da otroke 

seznanjamo z njimi, predvsem s slovenskim ljudskim izročilom. Ljudske 

pravljice so prečiščene zgodbe, ki nimajo nepotrebne navlake.« 

 »Dobro je, da tudi otroci poznajo in s svojim pripovedovanjem širijo ljudsko 

pravljico in poznajo ljudsko izročilo, še posebej v povezavi s krajem, mestom, 

državo, v kateri živijo.« 

 »Ohranjanje ljudskih pravljic, saj so bogate v sami vsebini, jeziku in ljudskem 

izročilu.« 

 »Zelo velik pomen, saj mi veliko pomeni, da se otrok seznani z ljudskimi 

pravljicami, saj imajo le-te izredne zgodbe.« 

 »Ljudske pravljice nosijo globoko sporočilo že od svojega nastanka. Njihova 

vsebina in način pripovedovanja sta preprosta, saj so jo širili večinoma preprosti 

ljudje.« 

 »Imajo globok, poučen in velikokrat vzgojen pomen.« 

 »Otrok prepozna oz. loči med narečnim in knjižnim jezikom.« 

 »Pomembne so ravno tako kot avtorske. Odvisno od vsebine oz. teme, ki jo 

obravnavamo.« 

 »So ključen dejavnik v otroštvu.« 

 »Iz njih se veliko naučijo.« 

 »Vsaka zgodba ima res pomen in otrokom so te zgodbe zelo blizu, imajo jih res 

radi.« 
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Graf 7: Pogostost vključevanja ljudskih pravljic v vzgojno delo 

 

 

Iz grafa je razvidno, da kar 27 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ljudske pravljice v 

vzgojno delo vključi enkrat na mesec, 22 jih v vzgojno delo vključi enkrat na teden. 20 

vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev jih obravnava dvakrat do trikrat na mesec. Presenetil 

me je podatek, da je kar 11 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev odgovorilo, da v njihovo 

vzgojno delo ljudske pravljice vključijo le nekajkrat letno. Šest vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev ljudske pravljice obravnava dvakrat do trikrat na teden, tri vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji pa jih v svoje vzgojno delo vključijo vsak dan. 

Preglednica 2: Mnenja/ stališča vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o ljudskih in 

avtorskih pravljicah 
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Največ anketirancev je trditev »Otrokom pogosto preberem/predstavim avtorsko 

pravljico.« ocenilo z oceno 4, kar predstavlja 45 %, najmanj pa z oceno 1, kar 

predstavlja 3 %. 

Največ anketirancev je trditev »Otrokom pogosto preberem/predstavim ljudsko 

pravljico.« ocenilo z oceno 4, kar predstavlja 47 %, najmanj pa z oceno 1, kar 

predstavlja 2 %. 

Tretjo trditev »Pogosteje obravnavam avtorske pravljice kot ljudske.« je največ 

anketirancev ocenilo z oceno 5 (34 %), sledi ocena 3 (31 %), najmanj pa z oceno 1 

(6 %).  

Trditev »Pogosteje izberem avtorsko pravljico, ker sta dogajalni čas in prostor 

postavljena v sedanjost.« je največ anketirancev ocenilo z oceno 3 (38 %), sledi ocena 4 

(29 %), najmanj pa z oceno 5 (5 %).  

Vzgojiteljice oziroma vzgojitelji so pri trditvi »Ljudske pravljice ne obravnavam zaradi 

neznanega avtorja.« največkrat ocenili z oceno 1 (66 %), najmanj pa z ocenama 4 (5 %) 

in 5 (3 %).  

Zadnjo trditev je največ anketirancev ocenilo z oceno 5 (39 %), sledi ocena 4 (34 %), 

najmanj pa z oceno 1 (4 %). 

Pogosteje 

obravnavam avtorske 

pravljice kot ljudske. 

5 6 % 7  8 % 28 31 % 19 21 % 31 34 % 

Pogosteje izberem 

avtorsko pravljico, 

ker sta dogajalni čas 

in prostor postavljena 

v sedanjost. 

8 9 % 17 19 % 34 38 % 26 29 % 5 5 % 

Ljudske pravljice ne 

obravnavam zaradi 

neznanega avtorja. 

59 66 % 16 18 % 7 8 % 5 5 % 3 3 % 

Ljudsko pravljico 

pogosto obravnavam 

zaradi bogastva 

slovenskega 

ljudskega izročila. 

4  4 % 7 8 % 14 15 % 31 34 % 35 39 % 



44 

 

3.10 Zaključek empiričnega dela 

Pri obravnavi desetih ljudskih pravljic me je presenetilo, da so bili otroci že prvi dan 

navdušeni nad tem, da jim bom pravljice brala in pripovedovala. Komaj so čakali, da 

jim bom prebrala še kakšno, zato smo prvi dan obravnavali dve pravljici. Pri tem se mi 

je vzbudil občutek, kakor da jim je takšna obravnava izredno zanimiva, saj so ostalim 

razlagali, kakšna je bila vsebina pravljice. 

Večino otrok sta branje in pripovedovanje pravljic zelo motivirala in bi jih poslušali več 

naenkrat, nekatere pa to ni preveč motiviralo in bi rajši počeli kaj drugega. Vsak otrok 

je na svoj način doživljal branje in pripovedovanje pravljic. Najprej sem pet pravljic 

brala, naslednjih pet pa pripovedovala. Otroci so po vsaki obravnavi pravljice želeli 

videti tudi ilustracije. Odgovore na vprašanja sem pridobila tako, da smo se po 

obravnavi pravljic začeli prosto pogovarjati. V pogovoru z otroki sem dobila vse 

odgovore na vprašanja, saj sem pri tem uporabila polstrukturiran intervju. Otroci so se 

veselili nadaljnjih dejavnosti. 

 

V raziskavi o obravnavi ljudskih pravljic v vrtcu so skoraj v celoti sodelovale 

predstavnice ženskega spola. Pri delovnem mestu me je presenetilo, da je anketni 

vprašalnik izpolnilo zelo podobno število vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ter 

pomočnikov/pomočnic vzgojitelja/vzgojiteljice. Največ anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev ima končano visoko strokovno izobrazbo.  

Iz rezultatov raziskave sem ugotovila, da moja hipoteza, da vzgojitelji oziroma 

vzgojiteljice pravljice večkrat berejo kot pripovedujejo, pravilna, saj je večina 

anketirancev (71 %) odgovorila, da pravljice večkrat berejo. 

Iz raziskave sem ugotovila tudi, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji uporabljajo vse 

tehnike posredovanja zgodbe (branje, branje ob ilustracijah, pripovedovanje ob 

ilustracijah, pripovedovanje z lutko in pripovedovanje na pamet). Največkrat pri svojem 

vzgojnem delu uporabljajo branje ob ilustracijah in pripovedovanje ob ilustracijah, 

najmanjkrat pa se lotijo pripovedovanja na pamet.  

Ljudskim pravljicam vzgojiteljice oziroma vzgojitelji pripisujejo velik pomen, saj s 

seboj nosijo sporočilo in se prenašajo z roda v rod. Tudi ta hipoteza je potrjena.  

Največ vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev je odgovorilo, da ljudske pravljice v vzgojno 

delo vključijo enkrat na mesec.  
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Otrokom sem predstavila model ljudske pravljice sodobne slovenske mladinske 

avtorice, saj je bilo moje mnenje, da so otrokom v vrtcu pogosteje predstavljene 

avtorske pravljice kot ljudske. Rezultati raziskave so to tudi potrdili.  

 

Menim, da se vzgojiteljice raje odločijo za metodo branja kot pripovedovanja, saj 

priprava na pripovedovanje vzame več časa kot samo branje.  

Vendar, ko vidiš odziv otrok na tvoje pripovedovanje, sta tvoj vloženi trud in čas v 

samo pripovedovanje poplačana.  
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4 SKLEP 

V diplomskem delu sem predstavila pripovedovanje, branje ter življenje in delo 

sodobne slovenske mladinske avtorice Anje Štefan. V empiričnem delu sem 

obravnavala deset ljudskih pravljic iz zbirke Za devetimi gorami, ki so blizu 

otrokovemu domišljijskemu svetu.  

Na osnovi različnih teorij in klasifikacij sem izbrala model klasifikacije pravljice po 

Vladimirju Proppu. Tekom izdelave diplomskega dela sem spoznavala pripovedovanje. 

Različni napotki in usmeritve so me pripeljali do tega, da sem tudi sama uživala v 

pripovedovanju. Pri tem je pomembno, da si izbereš tiste pravljice, ki so ti všeč in se te 

takoj, ko jih prebereš, dotaknejo. 

Glavni cilj diplomskega dela je bila predstavitev modela ljudske pravljice sodobne 

slovenske mladinske avtorice Anje Štefan, saj so otrokom v vrtcu pogosteje 

predstavljene avtorske pravljice kot ljudske.  

 

Z diplomskim delom sem realizirala zastavljene cilje. Skoz diplomsko delo sem 

ugotovila, da otroci razumejo vsebino ljudskih pravljic. Po obravnavi pravljic se z 

otroki pogovorimo o likih, ki nastopijo, o sami vsebini in sporočilu pravljice. Otrokom 

pred obravnavo oziroma med obravnavo razložimo tudi neznane besede. Njihovi odzivi, 

geste in mimika obraza pri pripovedovanju so pokazali, da bolje sprejmejo pravljico ob 

pripovedovanju. Kot sem že povedala v zaključku empiričnega dela, vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji uporabljajo vse tehnike posredovanja zgodbe, njihova 

mnenja/stališča o pomenu obravnave ljudskih pravljic pa so pozitivna. 

  

Upam,da sem z diplomskim delom spodbudila tudi kakšno vzgojiteljico, da otrokom 

večkrat predstavi ljudsko pravljico in pri tem uporabi tehniko pripovedovanja. 
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PRILOGE 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje/vzgojiteljice 

Spoštovani! 

Sem Lea Filipič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. 

Pišem diplomsko delo z naslovom Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan: Za devetimi 

gorami v predšolskem obdobju. Rada bi ugotovila, kakšen pomen pripisujete ljudski 

pravljici in zastopanosti ljudske pravljice v vrtcu. Vljudno Vas prosim, da izpolnite 

anketni vprašalnik, ki je anonimen. Pridobljeni odgovori bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. 

Na spodnji vprašalnik odgovarjate tako, da obkrožite izbrani/e odgovor/e ali odgovor 

napišete na črto.  

Spol: M  Ž 

Delovno mesto: 

a) vzgojitelj/vzgojiteljica 

b) pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice 

 

Stopnja izobrazbe: 

a) srednja vzgojiteljska šola 

b) druga srednja šola in prekvalifikacija za pomočnika/pomočnico 

vzgojitelja/vzgojiteljice 

c) višja izobrazba 

d) visoka strokovna izobrazba predšolska vzgoja 

e) drugo 

 

V kateri starostni skupini trenutno delujete? 

a) v prvi starostni skupini (od 1 do 3 let) 

b) v drugi starostni skupini (od 3 do 6 let) 

c) v kombiniranem oddelku 

  V nadaljevanju sledijo vprašanja, vezana na obravnavo pravljic v vrtcu.  

1. Ali otrokom pravljice večkrat berete ali pripovedujete? 

a) berem 

b) pripovedujem 

2. Katere tehnike posredovanja zgodbe uporabljate (možnih je več odgovorov)? 

a) branje 

b) branje ob ilustracijah 

c) pripovedovanje ob ilustracijah 

d) pripovedovanje z lutko 
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e) pripovedovanje na pamet  

f) drugo: ___________ 

  

3. Označite, katere tehnike posredovanja zgodbe uporabljate najpogosteje? 

            (označite s številkami od 1 do 5 tako, 1 pomeni najpogosteje, 5 pa najredkeje) 

a) branje _ 

b) branje ob ilustracijah _ 

c) pripovedovanje ob ilustracijah _ 

d) pripovedovanje z lutko _ 

e) pripovedovanje na pamet _ 

 

4. Kakšen pomen pripisujete obravnavi ljudskih pravljic? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Kako pogosto v vzgojno delo vključite ljudske pravljice? 

a) vsak dan 

b) enkrat na teden 

c) dvakrat do trikrat na teden  

d) enkrat na mesec 

e) dvakrat do trikrat na mesec 

f) nekajkrat letno  

 

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? Obkrožite samo eno 

številko. Pomen stopenj: 

 

1 – se sploh ne strinjam 2 – se ne strinjam 3 – se ne morem odločiti 4 – se 

strinjam 5 – se popolnoma strinjam  

Otrokom pogosto preberem/predstavim avtorsko pravljico. 1 2 3 4 5  

Otrokom pogosto preberem/predstavim ljudsko pravljico. 1 2 3 4 5 

Pogosteje obravnavam avtorske pravljice kot ljudske. 1 2 3 4 5  

Pogosteje izberem avtorsko pravljico, ker sta dogajalni čas in 

prostor postavljena v sedanjost. 

1 2 3 4 5  

Ljudske pravljice ne obravnavam zaradi neznanega avtorja.  1 2 3 4 5 

Ljudsko pravljico pogosto obravnavam zaradi bogastva 

slovenskega ljudskega izročila.  

1 2 3 4 5  
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